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ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – TỈNH QUẢNG TRỊ
Câu 1. Một vật dao động điều hòa, khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí
biên âm thì
A. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
ngược chiều với gia tốc.

B. vận tốc

C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.
tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.

D. độ lớn vận

Câu 2. Chọn phát biểu sai. Cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa bằng
A. động năng của vật khi vật đi qua vị trí cân bằng.
B. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì.
C. động năng nếu con lắc dao động theo phương ngang.
D. thế năng của vật khi vật ở vị trí biên.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về dao động cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của dao động cưỡng bức đạt giá trị
lớn nhất.
B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 4: Sóng cơ không truyền được trong
A. chất rắn.
không.

B. chất khí.

C. chất lỏng.

D. chân

Câu 5: Sóng dừng là
A. sóng không lan truyền nữa do bị một vật cản lại.
B. sóng được tạo thành do sự giao thoa của sóng ngang với sóng dọc.
C. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.
D. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.
Câu 6: Con người có thể nghe được những âm có tần số

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất

A. từ 16 Hz đến 20000 Hz.
B. từ 16 Hz đến 2000 Hz.
C. dưới 16 Hz.
D. trên 20000 Hz.
Câu 7: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100 2 cos100πt (V). Số chỉ
của vôn kế này là
A. 141 V.
C. 50 V.

B. 100 V.
D. 70 V.

Câu 8: Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế xoay chiều u =
U0 cosωt, thì cường độ dòng điện chạy qua nó có biểu thức là
A. i 
i

U0


cos  t   .
R
2


U0


cos  t   .
R
2


B. i 
D. i 

U0
cos  t   .
R

C.

U0
cos  t  .
R

Câu 9: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ
trường không đổi thì tốc độ quay của rôto
A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
tốc độ biến thiên của dòng điện.

B. lớn hơn

C. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
tốc độ quay của từ trường.

D. luôn bằng

Câu 10: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường
dây truyền tải thì biện pháp hiệu quả nhất là
A. giảm tiết diện dây dẫn.
B. tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.
C. giảm điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.
chiều dài dây dẫn.

D.

giảm

Câu 11. Trong mạch LC lí tưởng, nếu tăng điện dung của tụ điện lên 8 lần và giảm độ tự
cảm của cuộn cảm xuống 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ
A. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.

B. tăng 4 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 12. Sóng vô tuyến thường được sử dụng trong thông tin dưới nước là
A. sóng cực ngắn.
sóng trung.

B. sóng ngắn.
D. sóng dài.

C.
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Câu 13. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ lăng kính?
Máy quang phổ lăng kính
A. là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn
sắc.
B. có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
C. có bộ phận chính làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là một thấu kính hội tụ.
D. có bộ phận chính làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là lăng kính
Câu 14: Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong
vùng
A. tử ngoại.
B. ánh sáng nhìn thấy.
C. hồng ngoại.
D. sóng vô tuyến.
Câu 15. Tìm phát biểu sai về tia tử ngoại.
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ với bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh
sáng tím.
B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ với bước sóng dài hơn bước sóng của
tia X.
C. Tia tử ngoại có khả năng làm phát quang một số chất.
D. Khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại yếu hơn tia hồng ngoại.
Câu 16. Trong hiện tượng quang điện, các êlectrôn bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị
chiếu ánh sáng nếu
A. cường độ chùm sáng chiếu vào bề mặt kim loại rất lớn.
B. bước sóng ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại rất lớn.
C. bước sóng ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim
loại đó.
D. bước sóng ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại lớn hơn giới hạn quang điện của kim
loại đó.
Câu 17: Gọi mp, mn, mX lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân X AZ . Năng
lượng liên kết của một hạt nhân X AZ được xác định bởi công thức
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A. W = [Z.mp + (A – Z)mn - mX]c2.
B. W = [Z.mp + (A – Z)mn - mX].
C. W = [Z.mp + (A – Z)mn + mX]c2.
D. W = [Z.mp - (A – Z)mn - mX]c2.
Câu 18. Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau đây không được bảo toàn?
A. Điện tích.
C. Khối lượng nghỉ.

B. Động lượng.
D. Năng lượng toàn phần.

Câu 19. Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích
A. không phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.
B. phụ thuộc hình dạng đường đi.
C. phụ thuộc vào hình dạng đường đi và vị trí điểm đầu điểm cuối của đường đi.
D. phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.
Câu 20: Trong trường hợp nào sau đây, tương tác nào không có lực từ?
A. Tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện.
B. Tương tác giữa
hai nam châm.
C. Tương tác giữa nam châm và dòng điện.
D. Tương tác
giữa hai điện tích đứng yên.
Câu 21: Một con lắc đơn có chiều dài l, khối lượng m dao động với tần số f. Nếu tăng
đồng thời cả chiều dài và khối lượng vật nặng gấp đôi thì tần số dao động của con lắc khi
đó là
A. 2f

B.

2

C. f / 2

D. f

Câu 22: Trong một thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây chiều dài 36 cm có hai đầu cố
định người ta thấy có 6 bụng sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ điểm bụng đến một đầu sợi
dây là
A. 1,5 cm.

B. 6 cm.
C. 3 cm.

D. 4.5 cm.

Câu 23. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng
thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện tức thời bằng không là
A. 1/25 s.

B. 1/50 s
C. 1/100 s.

.
D. 1/200 s.
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Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều u = 100 2 cos(100πt) (V) vào hai đầu một đoạn mạch
thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2sin(100πt + π/6) (A). Công suất tiêu thụ của
mạch là
A. 100 2 W.
C. 100 3 W.

B. 50 2 W.
D. 50 3 W.

Câu 25: Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 2,5F, cường độ dòng
điện tức thời qua cuộn cảm là i = 0,05 sin2000t (A). Độ tự cảm của cuộn cảm là
A. 0,1H.
C. 0,25H.

B. 0,2H.
D. 0,15H.

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn
sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn
quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng
trong thí nghiệm bằng
A. 600 nm.
C. 480 nm.

B. 720 nm.
D. 500 nm

Câu 27: Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm,
khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm, màn ảnh cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân
trung tâm 2,4 mm có
A. vân tối.
sáng bậc 3

B. vân sáng bậc 2
D. vân sáng bậc 4.

C. vân

Câu 28: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 μm. Cho h = 6,62.10 34 J.s; c = 3.10 8 m/s;
e = -1,6.10 19 C. Công thoát của êlectron khỏi đồng là
A. 4,14 eV.
C. 2,15 eV.
Bài 29: Đồng vị
chất phóng xạ

14
6

14
6

B. 3,12 eV.
D. 5,32 eV.
C phóng xạ   và có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu lượng

C chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu ?

A. 1719 năm.
17180 năm.

B. 5730 năm.
D. 17190 năm.

C.

Câu 30: Một acquy có suất điện động 6 V, điện trở trong 1 . Acquy phát điện với
cường độ dòng điện là 3 A, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là
A. 6 V

B. 9 V
C. 12 V

D. 3 V
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Câu 31: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa. Biết hợp lực tác dụng lên vật có
độ lớn cực đại là 0,8 N và vật đạt tốc độ cực đại là 0,6 m/s. Biên độ dao động của vật là
A. 4,5 cm.
C. 0,45 cm.

B. 6,5 cm.
D. 0,65 cm.

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng
m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với tần số f. Biết ở thời điểm t1 vật có
li độ 3 cm, sau t1 một khoảng thời gian 0,25/f vật có vận tốc - 30 cm/s. Khối lượng của
vật là
A. 100 g
D. 50 g.

B. 200 g.

C. 10 g.

Bài 33. Dao động tổng hợp của hai dao động x1  a1 cos(10t  /2) (cm) và
x 2  a 2 cos(10t  2/3) (cm) có dạng x  5cos(10t  /6) (cm). Biết a1 và a2 là số thực. Chọn
biểu thức đúng.
A. a1/a2 = - 2.
C. a1a2 = 50 3 .

B. a1a2 = - 50 3 .
D. a1/a2 = 2.

Câu 34: Một sóng ngang có chu kì 0,2 s truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ
1 m/s. Xét hai điểm M và N ở trên cùng một trên phương truyền sóng, N ở xa nguồn sóng
hơn, khoảng cách MN nằm trong khoảng từ 60 cm đến 80 cm. Vào một thời điểm nào đó,
điểm M nằm tại đỉnh sóng còn điểm N đi qua vị trí cân bằng và hướng về đỉnh sóng.
Khoảng cách MN là
A. 75 cm.
D. 70 cm.

B. 68 cm.

C. 65 cm.

Câu 35: Đặt một điện áp u  U 2 cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp,
cuộn dây thuần cảm thì thấy điện áp hiệu dụng U  U L  U RC / 3 . Hệ số công suất của
mạch điện là
A. 1/2.

B. 3/2
C.

D. 1/3.

2/2

Câu 36: Một vật sáng có dạng đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính hội tụ, vuông góc trục
chính, cho ảnh thật. Biết khi đó khoảng cách từ vật đến tiêu diện vật bằng 1/4 khoảng
cách từ ảnh đến tiêu diện ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh khi đó là
A. 0,5

B. - 0,5
C. - 2

D. 2
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Câu 37: Một vật có khối lượng m = 200g, treo ở đầu dưới một lò xo có độ cứng k = 50
N/m, đầu trên lò xo cố định. Dùng bản gỗ mỏng phẳng đặt phía dưới vật và nâng vật lên
đến vị trí lò xo không biến dạng. Tại thời điểm t = 0, người ta cho bản gỗ chuyển động
tịnh tiến đi xuống, nhanh dần đều, không vận tốc đầu, với gia tốc bằng 2,5 m/s2. Lấy g 
π2 m/s2, động năng cực đại của vật trong cả quá trình chuyển động sau đó là
A. 17,5 mJ.
C. 240 J.

B. 24 mJ.
D. 175 J.

Câu 38: Thực hiện giao thoa sóng cơ với hai nguồn hoàn toàn giống nhau. Hai nguồn đặt
tại hai điểm A và B, với B cố định còn A thay đổi được. Ban đầu, tại điểm M cách A một
khoảng 14 cm, cách B một khoảng 16 cm, sóng có biên độ cực đại. Sau đó người ta dịch
chuyển nguồn A ra xa điểm B dọc theo đường thẳng nối hai điểm A và B thì thấy có 3 lần
điểm M là cực đại giao thoa, lần thứ 3 thì vân giao thoa cực đại qua M là đường thẳng và
vị trí A lúc này cách vị trí ban đầu 6 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên
đường thẳng AB và nằm giữa hai điểm A và B khi chưa dịch chuyển nguồn A là
A. 21 điểm.
C. 29 điểm.

B. 19 điểm.
D. 31 điểm.

Câu 39: Đặt một điện áp u = 30 2 cosωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai hộp kín A và
B mắc nối tiếp thì thấy điện áp hiệu dụng UA = 24 V và UB = 18 V, dòng điện i sớm pha
hơn điện áp u, công suất tỏa nhiệt trên A và B đều bằng 24 W. Biết A và B chứa 2 trong 3
phần tử: điện trở R; tụ điện C; cuộn dây thuần cảm. Nhận xét nào sau đây là không
đúng?
A. Hộp A chứa tụ điện và điện trở RA = 9,64 Ω.
dụng trong mạch là 5/3 (A).
C. Hộp B chứa cuộn cảm và điện trở RB = 8,64 Ω.
hơn điện áp uB là π/2.

B. Cường độ hiệu
D. Điện áp uA chậm pha

Câu 40. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha
với hiệu suất truyền tải ban đầu là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên
đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện năng của khu dân cư này
tăng 10% và giữ nguyên điện áp nơi phát thì khi đó hiệu suất truyền tải gần với giá trị nào
sau đây nhất?
A. 88,8 %.
C. 89,9 %.

B. 87,7 %.
D. 11,1 %.

ĐÁP ÁN
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Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

21

C

2

C

22

C

3

A

23

C

4

D

24

B

5

D

25

A

6

A

26

D

7

B

27

B

8

D

28

A

9

A

29

D

10

B

30

D

11

C

31

A

12

D

32

A

13

C

33

B

14

B

34

C

15

D

35

B

16

C

36

C

17

A

37

A

18

C

38

C

19

D

39

A

20

D

40

A
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