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A. Lý thuyết 

Chƣơng I: Điện tích – Điện trƣờng:  

1. Điện tích là gì? Điện tích điểm là gì?   

2. Định luật Culông.  
3. Thuyết electron. Vận dụng thuyết electron để giải thích sự nhiễm điện của các vật.   

4. Khái niệm cường độ điện trường, vec tơ cường độ điện trường do 1 điện tích điểm gây ra trong chân không hoặc 

không khí. Nguyên lý chồng chất điện trường. Đường sức điện.   

5. Công của lực điện. Đặc điểm của công của lực điện.  6. Hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực 

điện sinh ra khi có một điện tích q di chuyển giữa hai điểm đó. 

Chƣơng II: Dòng điện không đổi:   

1. Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng 

của lực nào?  

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. Công suất của đoạn mạch   

3. Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm đối với toàn mạch?  Định luật Ôm cho toàn mạch áp dụng cho loại 

mạch điện kín nào?  

4. Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở?  Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa một nguồn điện?  

5. Hiệu suất của nguồn điện.  

6. Ghép các nguồn điện thành bộ (song song và nối tiếp) 
Chƣơng III: Dòng điện trong các môi trƣờng:  

1. Hạt tải điện là gì? Các loại hạt tải điện trong các môi trường kim loại và chất điện phân?  

2. Dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân.   

3. Định luật Faraday. 

B. Bài tập:  

1. Trắc nghiệm: Làm các bài tập sau mỗi bài học trong sách giáo khoa và và làm các bài tham khảo. 

2. Tự luận:  + Chú ý các bài tập về lực điện và lực điện tổng hợp; điện trƣờng của điện tích điểm và điện 

trƣờng tổng hợp; công của lực điện trƣờng; mạch điện kín có nguồn có thể ghép nguồn nối tiếp hoặc song 

song, mạch ngoài có thể có điện trở thuần ghép, có đèn, có bình điện phân.  

  + Làm các bài tập tham khảo. 

C. Bài kiểm tra học kì I quy định nhƣ sau: Mỗi đề có 20 câu trắc nghiệm (8 điểm) và từ 1 

đến 2 bài tập (2 điểm). Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề. 
 

BÀI THAM KHẢO 

A. Trắc nghiệm: 

Mỗi bài có 30 câu trắc nghiệm 
(trong các câu hỏi về mạch điện trong các đề sau đều bỏ qua điện trở của dây nối, xem điện trở của 

Ampe kế bằng 0 và điện trở của Vôn kế vô cùng lớn) 

BÀI 1  

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện 

A. dương là vật thiếu êlectron.   B. âm là vật thừa êlectron. 

C. dương là vật đã nhận thêm các ion dương. D. âm là vật đã nhận thêm êlectron  

Câu 2. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút 

nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích 

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

Câu 3. Hai quả cầu kim loại nhỏ, tích điện q1 = 5 μC và q2 = – 3 μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau. 

Số electron dịch chuyển giữa hai điện tích là  

A. 2,5.10
13

 hạt.  B. 1,25.10
13

 hạt.  C. B. 1,25.10
19

 hạt.  D. 0,625.10
13

 hạt. 

Câu 4. Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện? 

A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau. 

B. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín. 

C. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. 

D. Các đường sức là các đường có hướng. 



Câu 5. Điện tích điểm q = – 3μC đặt tại điểm M trong điện trường có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống 

dưới và có độ lớn E = 12 000V/m.  Vectơ lực điện tác dụng lên điện tích q có  

A. phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và độ lớn F = 0,36N           

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

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

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

Câu 6. Hai điện tích điểm q1 = – 10
-6 

C và q2 = 10
-6 

C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau 40 cm, 

cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách A 20 cm và cách B 60 cm  là 

A.  10
5
V/m   B. 0,5. 10

5
V/m   C. 2. 10

5
V/m   D. 2,5. 10

5
V/m 

Câu 7. Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C; AC = 4 cm, BC = 3 cm và 

nằm trong một điện trường  

đều. Vectơ cường độ điện trường E
r

 song song với AC, có chiều hướng từ A đến C và có 

độ lớn E = 5000 V/m. Công của lực điện trường khi một electron di chuyển từ A đến B là  

A. – 0,32.10
-16

 J B. 0,32.10
-16

 J  C. 0,4.10
-14

 J  D. – 0,4.10
-16

 J 

Câu 8. Lực điện trường là lực thế vì 

A. công của lực điện trường không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích di chuyển 

B. công của lực điện trường không phụ thuộc vào đường đi của điện tích dịch chuyển  

C. công của lực điện trường không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí 

của điểm đầu và điểm cuối của điện tích 

D. công của lực điện trường phụ thuộc vào cường độ điện trường 

Câu 9. Một điện tích q = – 2 μC di chuyển từ A đến B trong điện trường thì thực hiện được một công là 4 mJ. Hiệu 

điện thế UAB có giá trị là 

A. 2 V.   B. 2000 V.   C. – 8 V.   D. – 2000 V. 

Câu 10. Một điện tích q = 4.10
-8

 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 1000 V/m. Theo đường gấp 

khúc ABC. Đoạn AB = 20 cm và hợp với đường sức điện một góc  = 30
0
. Đoạn BC = 40 cm  hợp với đường sức điện 

một góc  = 120
0
. Công  của lực điện trên đường ABC này bằng 

A. – 1,08.10
-6

 J            B. – 1,08.10
-4

 J   C. 1,08.10
-4

 J   D. 1,08.10
-6

 J. 

Câu 11. Khi được nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng 

A. hóa năng.  B. năng lượng điện trường.  C. cơ năng.   D. nhiệt năng. 

Câu 12. Một tụ điện có điện dung 2000 pF mắc vào hai cực của nguồn điện hiệu điện thế 5000V. Tích điện cho tụ rồi 

ngắt khỏi nguồn, tăng điện dung tụ lên hai lần thì hiệu điện thế của tụ khi đó là 

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

Câu 13. Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ 

của dòng điện đó là 

A. 12 A.  B. 1/12 A.   C. 0,2 A.   D. 48A. 

Câu 14. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện (I), hiệu điện thế (U) bởi định luật Ôm được biểu diễn bằng đồ thị, 

được diễn tả bởi hình vẽ nào sau đây? 

 

 

 

 

 

 

Câu 15. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 , mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 . đặt vào hai đầu đoạn mạch 

một hiệu điện thế U, khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 

A. U = 12 V.  B. U = 6 V.   C. U = 18 V.   D. U = 24 V. 

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

A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển các điện tích tự do 

trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng 

điện chạy qua đoạn mạch đó. 

B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ 

dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 

C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và với thời gian 

dòng điện chạy qua vật. 

D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và được 

xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian. 

Câu 17. Một đoạn mạch thuần điện trở, trong 1 phút tiêu thụ điện năng là 2 kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là  

U (V) 

I (A) 
O 

A 

U (V) 

I (A) 
O 

B 

U (V) 

I (A) 
O 

C 

U (V) 

I (A) 
O 

D 

A 

B 

C 
  



A. 4 kJ.  B. 240 kJ.   C. 120 kJ.   D. 1000 J. 
Câu 18. Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ H.1. Công suất tiêu thụ 

A. lớn nhất ở R1                                   B. nhỏ nhất ở R1   

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

Câu 19. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Dùng bếp để đun sôi 1 lít nước. Nếu 

chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi 

dùng R1 song song R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu? 

A. 15 phút     B. 22,5 phút    C. 30 phút     D. 10 phút 

Câu 20. Một ấm nước điện khi sử dụng ở hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua ấm có cường độ 2A. Tiền 

điện phải trả cho việc sử dụng ấm nước này trong 30 ngày, mỗi ngày 30 phút là bao nhiêu? Biết rằng giá tiền điện 

là 1350 đồng/kWh. 

A. 42760 đồng B. 17600 đồng C. 8910 đồng  D. 23760 đồng 

Câu 21. Cho một nguồn có suất điện động E và điện trở trong r, nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Cường độ 

dòng điện trong mạch được tính theo công thức 

A. 
R r

I
E


     B. 
E

I
R

   C. 
E

I
r

   D. 
E

I
R r




 

Câu 22. Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện 

trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 lần điện trở trong. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 

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

Câu 23. Cho mạch điện như hình vẽ H.2. Mỗi pin có suất điện động 1,5V, điện trở trong 1Ω, cường độ dòng điện 

mạch ngoài 0,5A. Điện trở R có giá trị bằng 

A. 20Ω.             B. 8Ω.              C.10Ω.   D. 11Ω. 

Câu 24. Cho mạch điện như hình vẽ H.3. E = 24V, r = 1Ω, R1 = 10Ω, R2 = 30Ω, R3 = 

15Ω. Số chỉ ampe kế là  

A. 0,762A     B. 0,428A  C. 1,143A  D. 0,381A 

Câu 25. Có mạch điện như hình vẽ H.4. Nguồn điện có suất điện động E = 18V và điện 

trở trong r = 1. Các điện trở R1 = 3, R2 = 2. Số chỉ của vôn kế là 

A. 4V.        B. 6V.   C. 12V.  D. 2V. 

Câu 26. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong 

r = 2,5 (), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 () mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công 

suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 

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

Câu 27. Dòng điện trong kim loại có chiều  

A. từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.        B. cùng chiều chuyển động của các electron. 

C. từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao.        D. cùng chiều chuyển động của các hạt nhân. 

Câu 28. Dòng điện trong chân không không phụ thuộc vào 

A. thời gian duy trì dòng điện   B. nhiệt độ của catốt. 

C. hiệu điện thế giữa anốt và catốt.  D. bản chất của chất làm catốt. 

Câu 29. Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp nhau, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có 

suất điện động E = 0,9V và điện trở trong r = 0,6. Bình điện phân dung dịch CuSO4 có cực dương tan, điện trở 

205  mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catôt là 

A. 0,013 kg   B. 1,3 g  C. 0,013g  D. 0,13 g 

Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ H.5. Nguồn điện có suất điện động 16V, điện trở 

trong 0,8Ω, các điện trở R1 = 12Ω, R2 = 0,2, R3 = 4, RP = 4 (RP là bình điện phân) 

chứa dung dịch đồng hai sunfat có điện cực bằng đồng. Lượng đồng được giải phóng ra ở 

catôt sau thời gian 32 phút 10 giây là 

A. 0,96g   B. 96 g   C. 9,6g   D. 1,28g 
 

Đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6C 7A 8C 9D 10A 11B 12A 13C 14C 15C 16C 17B 18A 19D 

20C 21D 22B 23D 24A 25B 26B 27A 28A 29C 30A  

 

 

BÀI 2: 

Câu 1:  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 

U 

R2 R3 
R1 

H.1 

H.2 R 

H.3 

R1 R2 R3 
A 

E, r 

H.4 

R1 

R2 

E, r 

V 

H.4 
R1 

R2 R3 RP 

E, r 



Câu 2: Cho hệ gồm 2 quả cầu kim loại cùng kích thước tích điện lần lượt là + 3 C và  –7 C cô lập về điện. Khi 

cho chúng được tiếp xúc với nhau thì điện tích của mỗi quả cầu sau khi tiếp xúc là: 

A. – 2 C.   B. +2 C.  C. + 4 C.   D. – 4 C. 

Câu 3: Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì 

A. hai quả cầu đẩy nhau.    B. hai quả cầu hút nhau. 

C. không hút mà cũng không đẩy nhau.  D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau 

Câu 4: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. Hỏi cường độ điện trường 

tại trung điểm của AB. Biết hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức. 

A. 22,5 V/m.   B. 16 V/m.  C. 13,5 V/m.   D. 17 V/m. 

Câu 5: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10
-9

 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích 

một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:   

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

Câu 6: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc 

A. độ lớn điện tích thử.    B. độ lớn điện tích đó. 

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. D. hằng số điện môi của của môi trường. 

Câu 7: 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 8. Nếu hiệu điện thế giữa hai  bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ 

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

Câu 9: Một tụ điện có điện dung C, được nối với nguồn có hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào 

sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện? 

A. W = 
C

Q

2

1 2

   B. W = 
C

U

2

1 2

  C. W = 2CU
2

1
   D. W = QU

2

1
 

Câu 10 : Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC  song song với các đường sức trong một điện 

trường đều với quãng đường 10 cm là 1 J. Độ lớn cường độ điện trường đó là 

A. 10000 V/m.  B. 1 V/m.  C. 100 V/m.   D. 1000 V/m. 

Câu 11:  Công của lực điện không phụ thuộc vào  

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi. B. cường độ của điện trường. 

C. hình dạng của đường đi.   D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. 

Câu 12: Khi bay từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều, electron tăng tốc, động năng tăng thêm 250eV. 

(biết 1 eV = 1,6. 10
-19

J). Tìm hiệu điện thế  UMN?  

A. 250V   B. –  250 V               C.160V                    D. – 160V 

Câu 13:  Một nguồn điện có suất điện động 200 mV. Để chuyển một điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải 

sinh một công là 

A. 20 J.   B. 0,05 J.  C. 2000 J.   D. 2 J. 

Câu 14: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ 

của dòng điện đó là 

A. 12 A.   B. 1/12 A.  C. 0,2 A.   D.48A. 

Câu 15: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 

A. khả năng tác dụng lực của nguồn.             B. khả năng tích điện cho hai cực của nguồn. 

C. khả năng thực hiện công của lực lạ            D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn. 

Câu16: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

Câu 17:  Công của dòng điện có đơn vị là: 

A. J/s   B. kWh   C. W    D. kV/A 

Câu18: Với E là suất điện động của nguồn, I là cường độ dòng điện qua nguồn. Công suất của nguồn điện được 

xác định theo công thức: 

A. P = EIt.  B. P = UIt.   C. P = EI.   D. P = UI. 

Câu 19: Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 1
0
C bằng cách cho dòng điện 1 A đi qua một điện trở 7 Ω. Biết nhiệt 

dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là 

A. 10 phút.  B. 600 phút.   C. 10 s.   D. 1 h 

Câu 20:  Một  mạch điện có điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của 

mạch là 

A. 2,4 kJ.  B. 40  J.   C. 24 kJ.   D. 120 J. 



Câu 21: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch 

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn; B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn; 

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;  D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài.  

Câu 22: Với E và r là suất điện động và điện trở trong của nguồn, I là cường độ dòng điện chạy qua mạch ngoài. 

Trong mạch kín hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây? 

A. UN = Ir.  B. UN = I(RN + r).  C. UN =E – I.r.   D. UN = E + I.r. 

Câu 23: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu  và nhiều lần liên tục vì 

A. dòng  đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy. B. tiêu hao quá nhiều năng lượng. 

C. động cơ đề  sẽ rất nhanh hỏng.     D. hỏng nút khởi động. 

Câu 24: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của 

biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ 

dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở 

trong của nguồn điện 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). 

Câu 25: Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động  9 V và 

điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là 

A. 27 V; 9 Ω.  B. 9 V; 9 Ω.   C. 9 V; 3 Ω.   D. 3 V; 3 Ω. 

Câu 26: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch 

ngoài gồm điện trở R1 = 6 () mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì 

điện trở R phải có giá trị 

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

Câu 27: Kim loại dẫn điện tốt vì 

A. mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn. 

B. khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn. 

C. giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác. 

D. mật độ các ion tự do lớn. 

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối 

hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau. 

B. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch điện có 

nhiệt độ không đồng nhất. 

C. Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện. 

D. Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện. 

Câu 29: Khi điện phân dung dịch  AgNO3 với cực dương là Ag. Biết Ag có A = 108, n = 1. Cường độ dòng điện 

chạy qua bình điện phân để trong 1 h 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 30 : Muốn mạ Cu một tấm Fe có diện tích 400cm
2
 người ta dùng nó làm catot của bình điện phân đựng dung 

dịch CuSO4 và anot là một thanh Cu nguyên chất rồi cho dòng điện I=10A chạy qua trong thời gian t = 2h40’50’’. 

Cho khối lượng riêng của đồng DCu=8,9g/cm
3
. Bề dày của lớp đồng bám trên bề mặt tấm Fe là  

A. 0,09cm  B. 0,09mm   C. 0,09m     D. 0,09dm 

 

Đáp án: 1C 2A 3B 4B 5C 6A 7C 8D 9B 10D 11C 12B 13D 14C 15C 16B 17B 18C 19A 20A 21D 22C 23A 24C 

25B 26C 27A 28C 29A 30B 

 

BÀI 3: 

Câu 1: Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện:  

A. tổng đại số các điện tích  trong hệ luôn bằng không. 

B. Tổng đại số các điện tích trong hệ luôn bằng hằng số.  

C. Số hạt mang điện tích dương luôn bằng số hạt mang điện tích âm. 

D.Tổng các điện tích dương luôn bằng trị tuyệt đối của tổng các điện tích âm. 

Câu 2: 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 3: Cho 3 quả cầu kim loại cùng kích thước tích điện lần lượt là + 3 C,  –7 C và – 4 C. Khi cho chúng được 

tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là 

A. – 8 C.   B. – 11 C.   C.  14 C.  D.  3 C. 



Câu 4: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách 

điện tích Q một khoảng r là: 

A. 
2

910.9
r

Q
E                        B. 

2

910.9
r

Q
E                   C.

r

Q
E 910.9              D. 

r

Q
E 910.9  

Câu 5: Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron trong chân không là r = 5.10
-9

 (cm), coi rằng prôton và 

êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác điện 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 6: Hai quả cầu nhỏ tích điện đặt cách nhau 3 m trong chân không, hút nhau lực 6.10
-9 

N, điện tích tổng cộng 

của chúng là (-10
-9

)
 
C. Điện tích của mỗi quả cầu có thể là 

A. 3.10
-9 

C và – 2.10
-9 

C.      B. – 0,6.10
-9 

C và – 0,4.10
-9 

C.   

C. –3.10
-9 

C và 2.10
-9 

C.          D. –1,6.10
-9 

C và 0,6.10
-9 

C. 

Câu 7: Có hai điện tích q1 và q2  đặt cách nhau 20cm nằm tại hai điểm A và B trong chân không.Biết q1 = – 9 C , 

q2 = 4 C , tìm vị trí M  mà tại đó điện trường bằng 0. 

A. M nằm trên AB giữa q1 và q2  ,cách q2 8cm    B. M nằm trên AB ngoài q2  và q1, cách q2 40cm. 

C. M nằm trên AB ngoài q1 và q2, cách q2 40cm    D. M nằm trên AB chính giữa q1, q2  ,cách q2 10cm 

Câu 8: Một điện tích q chuyển động trong điện trường đều theo một đường cong kín. Công của lực điện trong 

chuyển động đó là  

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: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, 

thì giữa hai điểm cách nhau 6 cm có thể có hiệu điện thế là 

A. 8 V.    B. 10 V.   C. 15 V.   D. 22,5 V. 

Câu 10: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. 

Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 60
0
 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là          

A. 5 J.     B. 2/35  J.   C. 25 J.   D. 7,5J. 

Câu 11: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là 

A. Điện dung là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. 

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn. 

C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F). 

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn. 

Câu 12: Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ 

một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 

A. 50 μC.   B. 1 μC.   C. 5 μC.   D. 0,8 μC.  

Câu 13: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của 

A. các ion dương.  B. các electron.  C. các ion âm.   D. các nguyên tử. 

Câu 14: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ 

của dòng điện đó là 

A. 12 A.   B. 1/12 A.   C. 0,2 A.   D.48A. 

Câu 15: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua 

tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là 

A. 10
18

hạt.   B. 10
-18

 hạt.   C. 10
20

 hạt.   D. 10
-20

 hạt. 

Câu 16: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch chỉ có điện trở thuần không tỉ lệ thuận với 

A. hiệu điện thế hai đầu mạch.  B. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch. 

C. cường độ dòng điện trong mạch.  C. thời gian dòng điện chạy qua mạch. 

Câu 17: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì 

A. tăng hiệu điện thế 2 lần.   B. tăng hiệu điện thế 4 lần. 

C. giảm hiệu điện thế 2 lần.   D. giảm hiệu điện thế 4 lần. 

Câu 18: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần không đổi, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 

2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch 

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

Câu 19: Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là 

A. 4 kJ.   B. 240 kJ.   C. 120 kJ.   D. 1000 J. 

Câu 20: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện thế U không đổi. So sánh công suất tiêu 

thụ trên các điện 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. 



1R

3R

2R

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

Câu 21: Với E và r là suất điện động và điện trở trong của nguồn, I là cường độ dòng điện chạy qua mạch ngoài. 

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài được tính theo bởi biểu thức 

A. UN = Ir.   B. UN = I(RN + r).  C. UN =E – I.r.  D. UN = E + I.r. 

Câu 22: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω.  

Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 

A. 3A.    B. 3/5 A.   C. 0,5 A.   D. 2 A. 

Câu 23: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song 

song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 

A. 2 A.    B. 4,5 A.   C. 1 A.    D. 18/33 A 

Câu 24: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện 

trở trong là 

A. 3 V ; 3  Ω.   B. 3 V ; 1 Ω.   C. 9 V ; 3 Ω.   D. 9 V ; 1/3 Ω. 

Câu 25: Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp 

thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song  thì cường độ dòng điện qua 

nguồn là 

A. 3 A.    B. 1/3 A.   C. 9/4 A.   D. 2,5 A. 

Câu 26: Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất 

điện động của nguồn điện là  

A. 6 V.    B. 36 V.    C. 8  V.   D. 12 V. 

Câu 27: 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 28: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do 

A. chuyển động vì nhiệt của các electron tăng lên.  B. chuyển động định hướng của các electron tăng lên. 

C. biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên. D. biên độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm 

Câu 29: Một bình điện phân dương cực tan đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân 

là I = 1 (A). Cho Ag có A=108, n = 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 30. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn 6 pin giống nhau, mỗi pin 

có có suất điện động E  = 3V và có điện trở trong r = 0,2. Các điện trở mạch ngoài R1 = 

18,7, R2 = 52, dòng điện qua R1 là 0,2A. Giá trị của R3 

A. 52Ω   B. 25Ω   C. 26Ω   D. 30Ω  

 

Đáp án: 1B 2C 3A 4B 5C 6C 7B 8C 9C 10A 11D 12C 13B 14C 15A 16B 17A 18B 19B 

20A 21C 22C 23A 24D 25A 26C 27C 28C 29B 30A 

 

BÀI 4: 

Câu 1: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điệnđược hiểu là 

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

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

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

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

Câu 2: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A 

nhiễm điện dương. Hỏi các vật B, C, D nhiễm điện gì? 

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

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

Câu 3: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3μC, –264.10
-7

C, – 5,9 μC,  + 3,6.10
-5

C. 

Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu? 

A. 1,5 μC     B. 2,5 μC        C. –1,5 μC       D. –2,5 μC 

Câu 4: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

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

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

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

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

Câu 5: Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Người ta giảm mỗi điện tích 

đi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ: 



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

Câu 6: Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = – 5nC cách nhau 10cm.Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M nằm 

trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 5cm; cách q2 15cm có độ lớn bằng 

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

Câu 7: Một điện tích điểm q = 2,5μC đặt tại điểm M trong điện trường đều mà điện trường có hai thành phần Ex = 

6000V/m, Ey = – 6 3 .10
3
 V/m trong hệ trục Oxy. Véctơ lực tác dụng lên điện tích q là: 

A. F = 0,03N, lập với trục Oy một góc 150
0
     B. F = 0,3N, lập với trục Oy một góc 30

0
 

C. F = 0,03N, lập với trục Oy một góc 115
0
    D.F = 0,12N, lập với trục Oy một góc 120

0
   

Câu 8: 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 9: Một prôtôn mang điện tích + 1,6.10
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C chuyển động dọc theo phương của đường sức một điện trường đều. 

Khi nó đi được quãng đường 2,5cm thì lực điện thực hiện một công là 1,6.10
-20

J. Cường độ điện trường này là 

A. 1V/m     B. 2V/m     C. 3V/m     D. 4V/m 

Câu10.  Chọn câu trả lời đúng. Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 0,01g bằng những sợi 

dây nhẹ, không dãn có độ dài l = 50cm. Khi hai quả cầu nhiễm điện bằng nhau về độ lớn và cùng dấu, chúng đẩy 

nhau và cách nhau r = 6cm, cho g =10m/s
2
. Độ lớn điện tích của mỗi quả cầu là  

A. q =12,7.10
-12

 C                 B. q =15,5.10
-9

 C                     C. q =19,5.10
-12

 C               D. q =15,5.10
-10

 C 

Câu  11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

A. Tụ điện là hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ. 

B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại phẳng có kích thước lớn đặt đối diện với nhau. 

C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương số 

giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ. 

D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện chưa bị đánh thủng. 

Câu 12: Tụ điện phẳng không khí có điện dung 5nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được là 

3.10
5
V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. Điện tích lớn nhất có thể tích cho tụ là: 

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

Câu 13: Dòng điện không đổi là: 

A. dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian    

B. dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian 

C. dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian 

D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 

Câu 14:  Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho 

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.    B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 

C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. 

Câu 15: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60µA. Số electron tới đập vào 

màn hình của tivi trong mỗi giây là:  

A. 3,75.10
14

 hạt.     B. 7,35.10
14

 hạt.    C. 2, 66.10
-14

 hạt.    D. 0,266.10
-4

 hạt. 

Câu 16:  Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

Câu 17: Công của dòng điện có đơn vị là: 

A. J/s    B. kWh   C. W    D. kV/A 

Câu 18: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết 

A. thời gian sử dụng điện của gia đình                   B. công suất điện mà gia đình sử dụng 

C. điện năng mà gia đình sử dụng                         D. số dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng 

Câu 19:. Nhiệt độ ban đầu của nước t1 = 20
o
C. Hiệu suất của 1 bếp điện là H = 70%. Nhiệt dung riêng của nước là 

c = 4,2.10
3
 J / kg.độ. Nếu sau thời gian t = 20 phút, bếp đun sôi được 2 lít nước ở điều kiện thường thì công suất 

bếp điện bằng  

A. P = 80 W                          B. P = 798 W                C. P = 890 W                    D. P = 800 W        

Câu 20: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công 

suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R có thể có giá trị là 

A. R = 1 (Ω).   B. R = 2 (Ω).  C. R = 3 (Ω).   D. R = 6 (Ω). 

Câu 21:  Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch 

A. tăng rất lớn. B. tăng giảm liên tục.  C. giảm về 0.   D. không đổi so với trước. 



Câu 22 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài 

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.    B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 

C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.             D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

Câu 23. Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở trong bằng 2, mạch ngoài có điện trở 20. Hiệu suất của 

nguồn điện là 

A. 90,9%   B. 90%  C. 98%   D. 99% 

Câu 24. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện 

thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là: 

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

Câu 25: 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 nối tiếp thì cường độ dòng điện 

trong mạch là: 

A. I’ = 3I.   B. I’ = 2I.  C. I’ = 2,5I.   D. I’ = 1,5I. 

Câu 26: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của 

biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ 

dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở 

trong của nguồn điện 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). 

Câu 27: Hiện tượng siêu dẫn là 

A. khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không 

B. khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị khác không 

C. khi nhiệt độ tăng tới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không 

D. khi nhiệt độ tăng tới dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không 

Câu  28: Một dây vônfram có điện trở 136Ω ở nhiệt độ 100
0
C, biết hệ số nhiệt điện trở α = 4,5.10

-3
K

-1
. Hỏi ở 

nhiệt độ 20
0
C điện trở của dây này là bao nhiêu:   

A. 100Ω          B. 150Ω    C. 125Ω     D. 110Ω 

 Câu 29: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 (V/K) được đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối 

hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232
0
C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là 

A. E = 13,00mV.  B. E = 13,58mV. C. E = 13,98mV.  D. E = 13,78mV. 

Câu 30: Hai bình điện phân cực dương tan mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch 

CuSO4, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 

2 là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng 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 

 

Đáp án: 1C 2C 3A 4C 5A 6D 7A 8D 9D 10D 11A 12B 13D 14C 15A 16B 17B 18C 19D 20A 21A 22C 23A 24B 

25D 26C 27A 28A 29D 30A 

 

BÀI 5: 

Câu 1. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát 

A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác.   B. vật bị nóng lên. 

C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.  D. các điện tích bị mất đi. 

Câu 2. Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10
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 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó 

A. sẽ là ion dương.               B. vẫn là 1 ion âm. 

C. trung hoà về điện.  D. có điện tích không xác định được. 

Câu 3. Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích q1 = 8.10
-8

C, q2 = – 210
-8

C  đặt trong không khí, cách nhau 

một đoạn r = 20cm. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì 

A. chúng đẩy nhau một lực F = 2,025.10
-4

N.  B.  chúng hút nhau một lực F = 2,025.10
-4

N. 

C. chúng đẩy nhau một lực F = 36.10
-5

N.  D. chúng hút nhau một lực F = 36.10
-5

N. 

Câu 4. Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng  không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ 

lớn nhất khi đặt trong 

A. chân không.   B. nước nguyên chất. 

C. dầu hỏa.    D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Câu 5. Nếu khoảng cách từ điện tích điểm tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường  

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



Câu 6. Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có  cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một 

điểm  trên đường trung trực của AB thì có phương   

A. vuông góc với đường trung trực của AB.  B. trùng với đường trung trực của AB. 

C. trùng với  đường nối của AB.   D. tạo với đường nối AB góc 45
0
. 

Câu 7. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau r = 3m trong chân không thì hút nhau một lực F = 6.10
-9

 N. Điện tích 

tổng cộng của hai vật là Q=10
-9

C. Điện tích mỗi vật có thể là 

A. q1 =3.10
-9

C, q2 = 2.10
-9

C.    B. q1 = 3.10
-9

C, q2 = – 2.10
-9

C. 

C. q1 =5.10
-9

C, q2 = – 4.10
-9

C.   D. q1 = – 5.10
-9

C, q2 = 4.10
-9

C. 

Câu 8. Công của lực điện không phụ thuộc vào 

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.  B. cường độ của điện trường.  

C. hình dạng của đường đi.    D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. 

Câu 9. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện 

trường đều có cường độ E = 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là 

A. 1000 J.   B. 1 J.    C. 1 mJ.   D. 1 μJ. 

Câu 10.  Hai điểm A và B trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Vectơ cường độ điện 

trường hướng từ A đến B và có độ lớn là 1000 V/m. Biết điện thế tại A là 3000V, điện thế tại B là  

A. 500 V.   B. 1000 V.   C. 2000 V.   D. 5000V. 

Câu 11.  Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét không đúng là 

A. Điện dung là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. 

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn. 

C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F). 

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn. 

Câu 12. Một tụ điện phẳng không khí có điện dung C = 0,15μF , nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế U = 

200V. Điện tích Q của tụ điện là 

A. 30μC.   B. 30 C.   C. 30 nC.   D. 30 pC. 

Câu 13. Trong các nhận định dưới đây, nhận định không đúng về dòng điện là: 

A. Đơn vị của cường độ dòng điện là A. 

B. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế. 

C. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn 

càng nhiều. 

D. Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian. 

Câu 14. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 

A. tạo ra lực điện của nguồn     B. duy trì hiệu điện thế của nguồn  

C. sinh công của nguồn điện     D. gây nhiễm điện cho các vật khác của nguồn  

Câu 15. Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua 

một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là 

A. 4 C.    B. 8 C.    C. 4,5 C.   D. 6 C. 

Câu 16. Công của nguồn điện là công của 

A. lực lạ trong nguồn.     B. lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài. 

C. lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra. D. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác. 

Câu 17. Trong các nhận xét sau về công suất điện của một đoạn mạch, nhận xét không đúng là: 

A. Công suất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu mạch. 

B. Công suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mạch. 

C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch. 

D. Công suất có đơn vị là W. 

Câu 18. Một đoạn mạch xác định trong 1 phút công suất tiêu thụ là 30W, trong 1 giờ công suất tiêu thụ  là 

A. 30W.   B. 240 kJ.   C. 108 kW.   D. 1800 W. 

Câu 19. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở của mạch được điều 

chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch 

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

Câu 20. Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 1
0
C bằng cách cho dòng điện 2 A đi qua một điện trở 7 Ω. Biết nhiệt 

dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là  

A. 20 phút.    B. 1200 phút.   C. 2,5 phút.   D. 1 h. 

Câu 21. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài 

A. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.       

B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng. 

C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.               



D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

Câu 22. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện 

thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là 

A. I = 120 (A).  B. I = 12 (A).   C. I = 2,5 (A).   D. I = 25 (A). 

Câu 23. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện 

thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là: 

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

Câu 24. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến 

trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ 

dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở 

trong của nguồn điện 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). 

Câu 25. Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện 

thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là: 

A. r = 7,5 (Ω).   B. r = 6,75 (Ω).  C. r = 10,5 (Ω).  D. r = 7 (Ω).  

Câu 26. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E , điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm 

điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì 

điện trở R phải có giá trị 

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

Câu 27. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là 

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường. 

B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường. 

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường. 

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau. 

Câu 28. Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là do 

A. năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm. 

B. năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm. 

C. năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (–) khi va chạm.    

D. năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (–) truyền cho ion (+) khi va chạm. 

Câu 29. Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120 ở nhiệt độ 20
0
C, điện trở của sợi dây đó ở 179

0
C là 204. Hệ 

số nhiệt điện trở của nhôm là 

A. 4,8.10
-3

K
-1

    B. 4,4.10
-3

K
-1   

C. 4,3.10
-3

K
-1   

D. 4,1.10
-3

K
-1

  

Câu 30. Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân, khối lượng cực âm  ban đầu là 20 gam. Sau 

1 h đầu hiệu điện thế giữa 2 cực là 10 V thì khối lượng cực âm là 25 gam. Sau 2 h tiếp theo hiệu điện thế giữa 2 

cực là 20 V thì khối lượng cực âm là 

A. 30 gam.   B. 35 gam.   C. 40 gam.   D. 45 gam.  

 

Đáp án: 1A 2B 3A 4A 5C 6B 7B 8C 9C 10B 11D 12A 13D 14C 15D 16A 17C 18A 19A 20C 21C 22C 23B 24C 

25D 26C 27D 28A 29B 30D. 

B. Tự luận: 

MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN THAM KHẢO 

Câu 1: Hai điện tích điểm q 1 = - q 2 = 8.10 10 C lần lượt đặt tại A và B trong chân không cách nhau 10 cm. 

 a. Tính độ lớn và vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại N, biết AN = 6cm, BN = 4cm. 

 b. Tìm vị trí của điểm M nằm trên đường trung trực của AB để cường độ điện trường tổng hợp  tại M đạt giá trị 

cực đại. Tính giá trị cực đại này. 

Câu 2: Hai điện tích điểm q1 = – 4.10
-8

C và q2 = 4.10
-8

C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 40cm 

trong không khí. Xác định vectơ cường độ điện trường tại điểm M trên đường thẳng AB, M cách A 20cm, cách B 

60cm. 

Câu 3: Một quả cầu xem như chất điểm, khối lượng m = 5 3  (g) treo vào đầu dưới một sợi dây nhẹ, không dãn, 

cách điện trong một điện trường đều có đường sức nằm ngang, hướng sang phải, cường độ E = 2.10
4
 (V/m). Tích 

điện cho quả cầu đến điện tích q thì thấy quả cầu bị lệch sang trái và căn bằng khi dây treo tạo với phương thẳng 

đứng góc 30
0
. Lấy g = 10 (m/s

2
). 

 a. Xác định dấu và tính độ lớn của điện tích q. 



R1 

R2 

Rx 

A 

Hình 2 

 b. Tính công của lực điện trường để đưa điện tích q từ vị trí dây treo thẳng đứng đến vị trí cân bằng nói 

trên. 

Câu 4:  Hai điện tích điểm q1 =  – 4.10
-8 

C và q2 =  4.10
-8

C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 40cm 

trong không khí. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M  trên đường thẳng AB, M cách A 20cm , cách B 

60cm.  

Câu 5: Một quả cầu có khối lượng m =  5 3 g, tích điện q được treo ở đầu sợi dây nhẹ, cách điện có chiều dài 

0,8m. Khi hệ  thống được đặt trong một điện trường đều có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải và có 

cường độ E = 2.10
4
V/m, thì quả cầu bị đẩy lệch sang trái và khi cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng 

góc α =30
o
. Lấy g = 10m/s

2
. 

     a. Biểu diễn các lực tác dụng lên quả cầu. Xác định dấu và tính độ lớn điện tích q của quả cầu? 

     b. Tính công của lực điện trường để đưa được q từ vị trí cân bằng ban đầu (dây treo thẳng đứng) đến vị trí cân 

bằng nói trên. 

Câu 6:  Cho hai quả cầu kim loại nhỏ giống hệt nhau mang điện tích q1 = 3μC và q2 <0 đặt tại hai điểm A và B 

cách nhau 10 cm trong không khí.  

a. +Vẽ lực điện do q1 tác dụng lên q2.  

    + Đặt thêm một điện tích điểm q3 < 0 tại điểm M trên đường thẳng AB thì thấy lực điện tổng hợp tác 

dụng lên q3 bằng 0. Điểm M nằm trong hay ngoài đoạn thẳng AB? vì sao? Vẽ hình minh họa. 

b. Bỏ điện tích q3, cho hai quả cầu chạm nhau rồi tách ra, đưa chúng về vị trí cũ thì hai quả cầu tương tác 

nhau bằng lực điện F = 14,4 N. Tính độ lớn điện tích q2 ban đầu  của quả cầu 2. 

Câu 7: Cho mạch điện như hình 2. Bộ nguồn gồm các pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 5V, 

điện trở trong 1Ω tạo bộ nguồn có b =15V. R1 là bóng đèn ghi (3V,3W), bình điện phân có dương cực tan chứa 

dung dịch CuSO4 có điện trở R2 = 6Ω, RX là phần điện trở tham gia vào mạch điện của biến trở. Bỏ qua điện trở 

của dây nối, của Ampe kế và xem điện trở của đèn không phụ thuộc nhiệt độ. 

 a. Điều chỉnh RX để  đèn sáng bình thường:  

 - Tính điện trở trong của bộ nguồn.  

  - Tính khối lượng Cu được giải phóng ở điện cực và nhiệt lượng bình điện phân 

tỏa ra trong  thời gian 32 phút 10 giây, biết Cu ( A = 64, n = 2).  

 - Tìm số chỉ Ampekế và RX. 

 b. Độ sáng của đèn thay đổi thế nào khi dịch chuyển con chạy của biến trở qua phải. 

Câu 8: Cho một số pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động ξ = 1,5V, điện trở trong 

r = 0,2Ω ghép thành n hàng song song, mỗi hàng có m pin nối tiếp tạo  thành một bộ 

nguồn có suất điện động ξb = 6 V và rb = 0.4 Ω.  Tính n và m. 

2. Dùng bộ nguồn trên để cung cấp điện cho mạch ngoài như hình vẽ: R1 = 9 

Ω, R2 = 4 Ω, R3 =  2 Ω. Bỏ qua điện trở các dây nối. 

a. Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính và tính hiệu điện thế UAC? 

b. Mắc thêm vào mạch ngoài một tụ điện phẳng không khí có điện dung C = 2 

μF, chưa tích điện song song với điện trở R2. Sau khi tụ đã tích điện, tháo tụ ra khỏi 

mạch rồi kéo hai bản tụ ra xa sao cho khoảng cách hai bản tăng 1,5 lần. Tính công cần 

thiết để kéo hai bản ra xa? 

Câu 9: 1. Cho một số pin giống nhau, mỗi pin  có suất điện động ξ = 2,4V, điện trở trong r = 0,2Ω.  Hãy tìm cách  

ghép số pin trên để tạo  thành một bộ nguồn có suất điện động ξb = 24 V và rb = 2 Ω.  Vẽ sơ đồ ghép bộ nguồn 

trên. 

    2. Dùng bộ nguồn trên để cung cấp điện cho mạch ngoài như hình vẽ bên với  

R1 = 3Ω, R2 = 2 Ω, Rx  là biến trở. Bỏ qua điện trở dây nối. 

  a. Cho Rx = 4 Ω.  Tìm điện trở mạch ngoài, cường độ dòng điện trong mạch chính 

và hiệu suất bộ nguồn? (Xem điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài đều là có ích) 

             b. Điều chỉnh Rx để công suất tiêu thụ điện trên Rx  đạt cực đại. Tìm trị số Rx lúc 

này? 

Câu 10:  Cho mạch điện như hình (h2). Bộ nguồn gồm 2 nguồn mắc nối tiếp. Cho 1  = 

8V; r1 = 2; 2  = 12V;  r2 = 1;  R1 =  4,6; R2 là biến trở. 

1. Điểu chỉnh để R2 = 12,4. 

   a. Tính cường độ dòng điện qua mạch và các hiệu điện thế UAC,  UBD. 

   b. Mắc thêm một tụ điện có điện dung C = 20 μF song song với R1. Tính điện tích của tụ 

điện. 

 2. Bây giờ bỏ tụ C và mắc thêm đèn Đ ghi (4,8V – 5,76W) song song với biến trở R2, điều chỉnh biến trở 

để đèn Đ sáng bình thường. Tính R2  lúc này? 

h2 

1 1, r  2 2, r  

R1 R2 

A 
B 

C 

D 



Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 4pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động e = 

1,5V; điện trở trong r = 0,25; R1 = 24; R2 = 12; R3 = 3 là bình điện phân dung dịch 

AgNO3 có cực dương tan. Tính: 

 a. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn? 

 b. Tính bề dày của lớp Ag bám vào catôt của bình điện phân sau thời gian 2h 

40phút 50 giây. Biết diện tích catôt 20cm
2
, bạc có A = 108; n = 1 và khối lượng riêng 

7200kg/m
3
. 

 c. Công suất tiêu thụ trên R2? 

 

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT 

 

R2 

R3 R1 


