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Bài 1 (2ñ) 
 
 a. Cho thấu kính phân kì (L) và hai ñiểm A1, A2 nằm trên trục chính của thấu kính. Một 
vật sáng phẳng nhỏ AB ñặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của thấu kính. Nếu ñặt 
vật tại A1 thì cho ảnh qua thấu kính cao 3cm, nếu ñặt vật tại A2 thì cho ảnh qua thấu kính cao 
1,5cm. Hỏi khi ñặt vật tại trung ñiểm I của A1A2 thì cho ảnh cao bao nhiêu? 
 b. Ghép sau thấu kính phân kì (L)  ở câu a một thấu kính hội tụ (L’) sao cho trục chính của 
hai thấu kính trùng nhau, hai thấu kính cách nhau 30cm. Khi vật AB dịch chuyển dọc theo trục 
chính của thấu kính thì ảnh A’B’ của nó tạo bởi hệ (L, L’) không thay ñổi ñộ lớn và luôn cao gấp 
4 lần vật AB. Tính tiêu cự của hai thấu kính. 
 
Bài (2ñ) 
 
 Một lượng nước có thể tích 4 lít chứa trong một cái 
ấm. Ấm ñược ñun nóng bởi một nguồn nhiệt có công suất 
1000W. Trong quá trình ñun có một phần nhiệt lượng tỏa ra 
môi trường xung quanh. Biết ñường biểu diễn công suất tỏa 
nhiệt ra môi trường theo thời gian ñược mô tả như hình vẽ 1. 
Ban ñầu nhiệt ñộ của nước là 20oC, sau thời gian bao lâu kể 
từ thời ñiểm ban ñầu thì lượng nước ñược ñun nóng tới 50o? 
Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. 
 
Bài 3 (2ñ) 
 
 Một thanh AB ñồng chất, tiết ñiện ñều, 
có chiều dài l = 40cm, có thể quay quanh một 
trục cố ñịnh trong mặt phẳng thẳng ñứng 
xung quanh một trục cố ñịnh nằm ngang ñi 
qua ñiểm O trên thanh, với OB = 3OA. ðầu B 
của thanh chạm vào ñáy của một cái chậu 
nằm ngang không có nước. Khi thanh cân 
bằng thì góc hợp bởi giữa thanh và phương 
ngang là α = 30o như hình vẽ 2. Người ta ñổ 
nước vào chậu cho ñến khi thanh bắt ñầu nổi. (ðầu B không còn tựa trên ñáy chậu). 
 a. Tìm ñộ cao nước cần ñổ vào chậu (tính từ ñáy ñến mặt thoáng) biết khối lượng riêng 
của thanh AB và của nước lần lượt là 1120kg/m3 và 1000kg/m3. 
 b. Thay nước bằng một chất lỏng khác. Tìm khối lượng riêng nhỏ nhất của chất lỏng ñể 
thỏa mãn bài toán. 
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Bài 4 (2ñ) 
 
 Cho mạch ñiện như hình vẽ 3. Nguồn ñiện có hiệu ñiện thế 
giữa hai cực không ñổi là U, ñiện trở r, ñèn ð1 và ñèn ð2 có cùng 
hiệu ñiện thế ñịnh mức. Công suất ñịnh mức của ñèn ð1 là 30W. 
Xem ñiện trở của ñèn không ñổi. 
 a. Khi công tắc K1 và K2 cùng mở thì hiệu ñiện thế giữa hai 
ñiểm A và B bằng 60V. Tính hiệu ñiện thế giữa hai cực của 
nguồn ñiện. 
 b. Khi công tắc K1 ñóng, công tắc K2 mở thì hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B là 55V. 
Còn khi các công tắc K1 và K2 ñều ñóng thì hiệu ñiện thế giữa hai ñiểm A và B là 45V. Tính 
công suất ñịnh mức của ñèn ð2. 
 
Bài 5 (2ñ) 
 
 Một hộp kín có chứa nguồn ñiện có hiệu ñiện thế không ñổi U 
và một ñiện trở r mắc nối tiếp như hình vẽ 4. Người ta mắc ba ñiện 
trở R1 = R2 = R3 = Ro theo các cách khác nhau vào hai chốt lấy ñiện 
A, B của hộp kín. Khi ba ñiện trở trên mắc nối tiếp hoặc cả ba mắc 
song song thì cường ñộ dòng ñiện qua các ñiện trở ñều bằng 0,2A. 
 a. Tính cường ñộ dòng ñiện qua các ñiện trở trong các cách mắc còn lại. 
 b. Cần ít nhất bao nhiêu ñiện trở Ro và mắc chúng như thế nào và hai chốt A, B của hộp 
kín nói trên ñể cường ñộ dòng ñiện qua mỗi ñiện trở ñều bằng 0,1A. 
 


