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LUYỆN TẬP MẮC NỐI TIẾP
Bài 1 : Một đoạn mạch điện gồm hai điện trở R1 = 30  và R2 =18   mắc nối tiếp nhau. Đặt 
vào hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi U = 12V. Tính :

a. Điện trở tương đương của mạch.  (48 )
b.   Cường độ dòng điện qua các điện trở ? (0,25 A)
c.   Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở ?  (7,5 V - 4,5 V)

Bài 2 : Một mạch điện gồm hai điện trở R1 = 10  và R2 = 15   mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 
hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị là 3A.

a.  Tính điện trở tương đương của mạch ? (25 )
b. Tính hiệu điện thế hai đầu mạch và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

               (75V -  30 V -  45 V)
Bài 3 : Cho mạch điện gồm 3 điện trở R1 , R2 và  R3   mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu 
điện thế là U. Biết R1  = 8 ,  R3 = 10  ; U12  = 6V. Cường độ mạch nối tiếp bằng 0,3A. 

a. Tính điện trở R2 ?  (12)
b. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở ?    (2,4 V - 3,6 V - 3 V)
c. Tính hiệu điện thế của nguồn điện ?   (9V)

Bài 4 : Một đoạn mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 10  ,  R2 = 20   và R3 = 30   mắc nối 
tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi. Cường độ dòng điện trong 
mạch bằng 0,4A.

a. Tính điện trở tương đương của cả đoạn mạch ? (60 )
b. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế hai đầu cả đoạn mạch trên ?

                                                        (4V – 8V – 12V – 24V)
Bài 5 :  Một mạch điện gồm hai điện trở  R1 = 30  và R2 = 20  mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 
hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 đo được là U1 = 
7,2 V. 

a. Tính điện trở tương đương của mạch điện trên. (50 )
b. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế hai đầu điện trở R2

                                                (0,24A – 4,8V)
c. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cả mạch.  (12V)

Bài 6 :  Một đoạn mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 10  ,  R2 = 20   và R3 = 30   mắc nối 
tiếp nhau.Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi. Hiệu điện thế hai đầu điện trở 
R1 đo được là  U1 = 4V. Tính :

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch trên.  (60 )
b. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế hai đầu các điện trở R2 , R3 ?

                                                                                         (0,4 A – 8V – 12V)
c. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cả mạch ?  (24 V)
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LUYỆN TẬP NÂNG CAO VỀ ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP
Bài 1:  Cho đoạn mạch điện như hình vẽ : 

Biết R1 = 30 ; R2 = 20. 
a. Khi đóng khóa K thì vôn kế V1 chỉ 15V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch 

MN.
b. Hỏi số chỉ của ampe kế ? Vôn kế V2 ?
c. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MN ?  (50 - 0,5A – 10V – 25V)

Bài 2 : Một đoạn mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp : R1 = 10 , R2 = 20 và R3 = 30. 
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng 12V.

a. Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch. (0,2A)
b. Tính hiệu điện thế hai đầu của mỗi điện trở. (2V – 4V – 6V)

Bài 3 : Một mạch điện được mắc theo sơ đồ hình vẽ : 

Vôn kế V1 chỉ 1,2V.
Vôn kế V2 chỉ 0,8V.
Điện trở R2 = 2.

Hãy tìm chỉ số của am pe kế và
điện trở R1 ? (0,4A - 3)

Bài 4 :  Cho mạch điện như hình vẽ :

Biết R1 = 8  ; R3 = 10  ; UAC = 10V.
a. Tính điện trở R2, nếu cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp là 0,5A ? (12)
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở R1 , R2  và R3 ? (4V – 6V – 5V)
c. Tính hiệu điện thế giữa 2 điểm AB ? (15V)
Bài 5 : Một đoạn mạch gồm một ampe kế, một điện trở R1 và một biến trở con chạy mắc nối 
tiếp nhau. Đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu đoạn mạch. Hỏi điện trở R1 và điện trở lớn 
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nhất của biến trở bằng bao nhiêu ? (Biết rằng khi di chuyển con chạy từ đầu này đến đầu kia 
của biến trở thì số chỉ của ampe kế thay đổi trong khoảng từ 0,24A đến 0,4A). (30 - 20)
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