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Câu 1: Mét con lắc lò xo cã chu kú dao ®éng T = 2s, thêi gian ngắn nhất ®Ó
con l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ li ®é cùc tiểu có thể lµ:
A. t = 0,3 s
B. t = 0,5s
C. t = 2,5s
D. t = 0,2s
Câu 2: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha nhau, bước sóng 3 cm. Biết
AB = 16 cm. Số vân giao thoa tiểu trong đoạn AB là:
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
Câu 3: Trong dao ñoäng ñieàu hoaø x = Acos( t  ) , gia toác bieán ñoåi ñieàu hoaø theo phöông trình.
C. a = - 2Acos( t  )
D. a = -A  sin(t  ).
t
x
Câu 4: Cho moät soùng ngang coù phöông trình soùng laø u= 8cos[ 2(  ) ]cm, trong ñoù x tính baèng
0,1 50
cm, t tính baèng giaây. Böôùc soùng laø
A.   0,1m
B.   50cm
C.   8mm
D.   1m
Câu 5: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên mặt nước là 2,5m, thời gian giữa 2 lần
vật nổi trên mặt nước là 0,8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:
2m/s
3,125m/s
1,7 m/s
3,5 m/s

Câu 6: Một chất điểm ddđh: x = 4cos(5 t + )cm. Tốc độ cực đại của vật là:
3
A. 20 cm/s
B. 20  cm/s
C.40cm/s
D.40  cm/s
Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4t + /6), x tính bằng cm, t tính bằng s.
Chu kỳ dao động của vật là
A. 1/8 s
B. 4 s
C. 1/4 s
D. 1/2 s
Câu 8: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 8cm, trong thêi gian
1 phút chÊt ®iÓm thùc hiÖn được 40 dao ®éng toàn phần. ChÊt ®iÓm cã vËn
tèc cùc ®¹i lµ
A. vmax = 1,91cm/s
B. vmax = 33,5cm/s
C. vmax =
320cm/s
D. vmax = 5cm/s
Câu 9: Đầu A của một sợi dây đàn hồi rất dài nằm ngang dao động theo phương trình: u A= 5 cos 4πt
(cm). Biết v = 1,2m/s. Tính bước sóng.
λ = 0,6m/s
λ = 1,2m/s
λ = 2,4m/s
Cả 3 câu đều sai
Câu 10: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc
vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai.
A. Sau thời gian T/8, vật đi được quảng đường bằng 0,5A.
B. Sau thời gian T/2, vật đi được quảng đường bằng 2 A.
C. Sau thời gian T/4, vật đi được quảng đường bằng A.
D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A.
Câu 11: Dao động điều hòa là một dao động:
có trạng thái được lặp đi lặp lại như cũ.
có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
được mô tả bằng một định luật hình sin (hay cosin) đối với thời gian.
có tần số phụ thuộc vào biên độ dao động
Câu 12. Chọn câu trả lời đúng:
Sóng ngang là sóng truyền theo phương ngang.
Sóng dọc là sóng truyền theo phương dọc.
Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng, sóng dọc là sóng có
phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Cả A,B,C đều đúng.
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Câu 13. Quả cầu có m = 300g được treo vào lò xo treo dọc có độ cứng k = 100N/m. Lấy g = 10m/s 2. Độ
biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:
3cm
5cm
4cm
6cm
Câu 14. Một con lắc lò xo có khối lượng của vật nặng m, dđđh theo phương ngang với phương trình:
x = 20 sin(5t +5π/6) (cm). Biên độ là:
20m
20cm
25cm
30 cm
Câu 15. Giả sử tại nguồn O có sóng dao động theo phương trình: u = a.sinωt. Sóng này truyền dọc theo
trục Ox với vận tốc v, bước sóng λ. Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn
sóng một khỏang d là:
uM = a cosω(t – d/v).
uM = a cos (ωt +2πd/λ).
uM = a sin ω(t + d/v).
uM = a sin (ωt –2π d/λ).
Câu 16. Dao động của một con lắc đơn:
Luôn là dao động tắt dần.
Với biên độ nhỏ thì tần số góc  được tính bởi công thức:  = l / g .
Trong điều kiện bỏ qua ma sát và biên độ góc αm  10o thì được coi là dao động điều hòa.
Luôn là dao động điều hoà.
Câu 17. Quan sát sóng dừng trên dây dài l = 2,4m ta thấy có 7 nút, kể cả hai nút ở hai đầu. Biết f = 25Hz.
Vận tốc truyền sóng trên dây là:
20m/s
10m/s
8,6m/s
17,1m/s
Câu 18. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động với chu kì T. Nếu tăng khối lượng vật lên
thành 4m thì chu kì của vật là:
2T
T/2
T/ 2
Đáp án khác
2
2
Câu 19. Một con lắc đơn dđđh với biên độ góc nhỏ tại nơi có g = π = 10 m/s . Trong 2 phút vật thực
hiện được 240 dao động, thì:
chu kì dao động là T = 1,2s
chiều dài dây treo là 1m
tấn số dao động là f = 2Hz
cả A,B,C đếu sai
Câu 20. Chọn câu phát biểu đúng:
Biên độ của sóng luôn bằng hằng số
Đại lượng nghịch đảo của chu kì gọi là tần số của sóng.
Vận tốc truyền năng lượng trong dao động gọi là vận tốc sóng.
Cả A,B,C đúng.
Câu 21. Chọn câu trả lời sai:
Tần số sóng là tần số dao động của các phần tử vật chất và bằng tần số của nguồn phát sóng.
Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
Vận tốc truyền sóng là vận tốc dao động của các phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng.
Biên độ sóng tại một điểm trong môi trường truyền sóng là biên độ của các phần tử vật chất tại điểm
đó.
Câu 22. Con lắc đơn có l = 100cm, m = 1kg dao động với biên độ góc α0 = 0,1rad tại nơi có g = 10m/s2.
Cơ năng toàn phần của con lắc là:
0,25J
0,050J
0,1J
0,01J
Câu 23. Bước sóng được định nghĩa là:
khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động cùng
pha.
quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất trong hiện tượng sóng dừng.
A và B đúng.
Câu 24. Một con lắc lò xo thực hiện được 5 dao động trong 10s, vận tốc vật nặng khi đi qua vị trí cân
bằng có độ lớn là 8π cm/s. Vị trí vật có thế năng bằng 1/3 động năng cách vị trí cân bằng:
6cm
5cm
±4cm
Một giá trị khác
Câu 25.Một chất điểm khối lượng m = 2kg dao động điều hòa với chu kỳ T = π/5(s). Biết năng lượng dao
động là E = 500mJ. Chọn t = 0 là lúc vật qua li độ x = 5cm và đang chuyển động ngược chiều dương.
Biểu thức động năng của chất điểm theo thời gian có dạng:
Eđ = 0,5sin2(10t + π/3) (J)
Eđ = 0,5 sin2(10t + π/6)
2
Eđ = 0,5cos (10t + π/6) (J)
Đáp A,B,C đều sai
2
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Câu 26. Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dđđh cùng phương, cùng tần số với
phương trình: x1 = 4cos(10t + π/2 )(cm), x2 = cos (10t + π/2)(cm). Năng lượng dao động của vật là:
E = 25J
E = 250mJ
E = 25mJ
E = 250J
Câu 27. Âm có cường độ 0,01W/m2. Ngưỡng nghe của âm này là I0= 10-10W/m2. Mức cường độ âm là:
50dB
60dB
80dB
100dB
Câu 28. Một máy đo độ sâu của biển dựa trên nguyên lí phản xạ sóng siêu âm, sau khi phát sóng siêu âm
được 0,8s thì nhận được tín hiệu siêu âm phản xạ lại. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1400m/s. Độ
sâu của biển tại nơi đó là:
1120m
875m
560m
1550m
Câu 29. Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc  = 0,1cos(2t + /4) ( rad ).
Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ
lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó?
A. 11 lần.
B. 21 lần.
C. 20 lần.
D. 22 lần.
Câu 30. Một con lắc đơn có chiều dài = 64cm và khối lượng m = 100g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân
bằng một góc 60 rồi thả nhẹ cho dao động. Sau 20 chu kì thì biên độ góc chỉ còn là 30. Lấy g =  2 =
10m/s2. Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc 60 thì phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng
lượng có công suất trung bình là
A. 0,77mW.
B. 0,082mW.
C. 17mW.
D. 0,077mW.
Câu 31. Một nguồn âm dìm trong nước có tần số f = 500Hz. Một điểm M trên phương truyền sóng cách
nguồn đoạn 6,8m là điểm thứ 5 có dao động vuông pha với nguồn, biết sóng âm truyền với vận tốc không
đổi. Tính thời gian sóng truyền từ nguồn đến M.
t = 6.10-3 s
t = 7,5.10-3 s
t = 8,5.10-3 s
t =12.10-3 s
Câu 32. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa với biên
độ góc  0 tại một nơi có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng gấp hai lần
thế năng là:
A: T  mg  2  2 cos  0 
B: T  mg  4  cos  0 
C: T  mg  4  2 cos  0 
D: T  mg  2  cos  0 
Câu 33. Một con lắc lò xo có m = 0,2kg dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Biết: chiều dài tự
nhiên của lò xo là l0 = 30cm; khi lò xo dài l = 28cm thì vận tốc vật bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo
có độ lớn F = 2N. Lấy g = 10m/s2. Năng lượng dao động của vật là:
80J
0,8J
8.10 -2 J
8J
Câu 34. Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật
nặng m = 400g. Cho vật dđđh theo phương thẳng đứng, khi đó vật có vận tốc cực đại v max = 20 cm/s. Lực
tác dụng cực đại gây ra dao động của vật là:
8N
4N
0,8N
đáp án khác
Câu 35. Trong một buổi hoà nhạc, khi dùng N chiếc kèn đồng thì tại chỗ của một khán giả đo được mức
cường độ âm 50dB. Khi dùng 100 kèn đồng tại chỗ khán giả đó có mức cường độ âm là 60dB. Tìm N?
A. 10
B. 80
C.100
D. 90
Câu 36. Một con lắc lò xo dao động điều hòa không ma sát theo phương ngang, với biên độ A, mốc thế
năng tại vị trí cân bằng. Khi vật vừa đi qua vị trí cân bằng một đoạn S (với S < A) thì động năng của vật
bằng 11,36J. Khi vật đi tiếp quãng đường S nữa thì động năng của vật bằng 6,39J. Cơ năng dao động của
vật có thể là
A. 14,75J
B. 19,38J
C. 15,69J
D.17,75J
Câu 37. Một con lắc lò xo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện q, cùng khối lượng m. Khi
không có điện trường chúng dao động điều hòa với chu kỳ T1 = T2. Khi đặt cả hai con lắc trong cùng điện
trường đều có véc tơ cường độ điện trường E nằm ngang thì độ giãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, con
lắc đơn dao động với chu kỳ 5/6 s. Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường đều là:
A. 5/6 s.
B. 1 s.
C. 1,44s.
D. 1,2s
Câu 38. Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương
Oy, trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm. Cho biên độ a = 1cm và biên độ không
thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là
A. 0
B. 2 cm
C. 1cm
D. - 1cm
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Câu 39. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề
nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng đứng
qua gốc tọa độ, phương trình dao động của mỗi chất điểm tương ứng là



x M  4cos(5t  )cm, t(s) , x N  3cos(5t  )cm, t(s) . Tính khoảng cách xa nhất của 2 vật trên
6
2

trục Ox và lần 2017 đạt giá trị đó tính từ lúc đầu là
A. 3,6cm và 405,25s
B. 3,8cm và 400,25s
C. 3,8cm và 408,25s
D. 3,6cm và 403,25s
Câu 40. Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước dao động cùng tần số f  20 Hz và cùng pha. Biết
AB  8cm và vận tốc truyền sóng là v  30cm / s . Gọi C, D là hai điểm trên mặt nước mà theo thứ tự
ABCD là hình vuông. Không kể A và B, xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn AB
và CD?
A. 11 và 4
B. 23 và 5
C. 11 và 5
D. 23 và 4
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