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Mẫu nguyên tử Borh 
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Câu 1: Trạng thái dừng của nguyên tử là 

 A. trạng thái đứng yên của nguyên tử. 

 B. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử. 

 C. trạng thái trong đó mọi êlectron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân. 

 D. một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng vê nôi dung cua tiên đê vê sư hâp thu va bưc xa năng lương cua nguyên tư ? 

 A. Nguyên tử hấp thụ phôton thì chuyển trạng thái dừng. 

 B. Nguyên tử bức xạ phôton thì chuyển trạng thái dừng. 

 C. Mỗi khi chuyển trạng thái dừng nguyên tử bức xạ hoặc hấp thụ photon có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch 

năng lượng giữa hai trạng thái đó 

 D. Nguyên tử hấp thụ ánh sáng nào thì sẽ phát ra ánh sáng đó. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Borh? 

 A. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. 

 B. Trong các trạng thái dừng, động năng của êlectron trong nguyên tử bằng không. 

 C. Khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất. 

 D. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của êlectron càng lớn. 

Câu 4: Cho 1 eV = 1,6.10–19 J ; h = 6,625.10–34 J.s ; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ 

đạo dừng có năng lượng En = –0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng E = –13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ 

điện từ có bước sóng 

 A. 0,0974 μm.  B. 0,4340 μm.  C. 0,4860 μm.  D. 0,6563 μm. 

Câu 5: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s và độ lớn của điện tích electron là 1,6.10–19 C. Khi nguyên tử hiđrô 

chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng –1,514 eV sang trang thái dừng có năng lượng –3,407 eV thì nguyên tử 

phát ra bức xạ có tần số 

 A. 2,571.1013 Hz.  B. 4,572.1014 Hz.  C. 3,879.1014 Hz.  D. 6,542.1012 Hz. 

Câu 6: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K có năng lượng EK = –13,6 eV. Bước 

sóng bức xạ phát ra bằng là λ = 0,1218 µm. Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L bằng 

 A. 3,2 eV. B. –3,4 eV. C. –4,1 eV. D. –5,6 eV. 

Câu 7: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có 

bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10–34 J.s, |e| = 1,6.10–19 C và c = 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng 

 A. 1,21 eV. B. 11,2 eV. C. 12,1 eV. D. 121 eV. 

Câu 8: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Borh là r0 = 5,3.10–11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là 

 A. 47,7.10–11 m. B. 84,8.10–11 m. C. 21,2.10–11 m. D. 132,5.10–11 m. 

Câu 9: Cho bán kính quĩ đạo Borh thứ hai là 2,12.10–10 m. Giá trị bán kính bằng 19,08.10–10 m ứng với bán kính quĩ 

đạo Borh thứ:    

 A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 

Câu 10: Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quĩ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. Khi electron 



chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì bán kính quĩ đạo giảm bớt 

 A. 12r0   B. 4r0 C. 9r0 D. 16r0 

Câu 11: Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quĩ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. Khi electron 

chuyển từ quĩ đạo M về quĩ đạo O thì bán kính quĩ đạo sẽ 

 A. tăng 12r0 B. tăng 9r0 C. giảm 9r0 D. tăng 16 r0 

Câu 12: Dãy Ban-me ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây? 

 A. Quỹ đạo K. B. Quỹ đạo L. C. Quỹ đạo M. D. Quỹ đạo N. 

Câu 13: Dãy Ban-me nằm trong vùng 

 A. tử ngoại.    B. ánh sáng nhìn thấy.     C. hồng ngoại.                    D. ánh sáng nhìn thấy và một phần 

Câu 14: Khối khí Hiđrô đang ở trạng thái kích thích và electron trong nguyên tử đang chuyển động ở quỹ đạo O. 

Hỏi khối khí này có thể phát ra bao nhiêu loại bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy? 

 A. 3                                  B. 4 C. 6 D. 10 

Câu 15: Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 

6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô 

 A. Trạng thái L B. Trạng thái M C. Trạng thái N D. Trạng thái O 

Câu 16: Trong nguyên tử hyđrô, xét các mức năng lượng từ K đến P có bao nhiêu khả năng kích thích để êlêctrôn 

tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần ?    

A. 1.    B. 2. C. 4.                    D. 3. 

Câu 17: Nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản được kích thích có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Các chuyển dời có 

thể xảy ra là 

 A. từ M về L.            B. từ M về K.          C. từ L về K.                          D. từ M về L, từ M về K và từ L về K. 

Câu 18: Gọi λ1 và λ2 lần lượt là 2 bước sóng của 2 vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai trong dãy Lai man. Gọi   

là bước sóng của vạch H  trong dãy Banme. Xác định mối liên hệ  , λ1, λ2 

 A. 
21

111


+=  B. 

21

111


−=  C. 

12

111


−=  D. λ = 1+2 

Câu 19: Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của dãy Lyman trong quang phổ hyđrô là λ1= 0,1216 μm và λ2 

= 0,1026 μm. Bước sóng của vạch đỏ Hα có giá trị 

 A. 0,6577 μm.  B. 0,6569 μm.  C. 0,6566 μm.  D. 0,6568 μm. 

Câu 20: Biết các bước sóng trong vùng ánh sáng nhìn thấy của quang phổ vạch Hiđrô vạch đỏ λ32 = 0,6563 μm, 

vạch lam λ42 = 0,4861 μm, vạch chàm λ52 = 0,4340 μm và vạch tím λ62 = 0,4102 μm. Tìm bước sóng của vạch 

quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng O về M ? 

 A. 1,2811 μm.  B. 1,8121 μm.  C. 1,0939 μm.  D. 1,8744 μm. 

Câu 21: Biết các bước sóng trong vùng ánh sáng nhìn thấy của quang phổ vạch Hiđrô vạch đỏ λ32 = 0,6563 μm, 

vạch lam λ42 = 0,4861 μm, vạch chàm λ52 = 0,4340 μm và vạch tím λ62 = 0,4102 μm. Tìm bước sóng của vạch 

quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng P về M ? 

 A. 1,2811 μm.  B. 1,8121 μm.  C. 1,0939 μm.  D. 1,8744 μm. 

Câu 22: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lyman là 

λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Ban-me 

là 
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Câu 23: Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε0 và chuyển lên trạng 

thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng 



lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là 

 A. 3ε0.   B. 2ε0.  C. 4ε0.  D. ε0. 

Câu 24: Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hydro được tính theo công thức En = -
13,6

𝑛2
 𝑒𝑉(𝑛 = 1,2,3. . ). Khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng thứ n = 3 sang quĩ đạo dừng n = 

2 thì nguyên tử Hydro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng bằng: 

 A. 0,4350 μm B. 0,4861 μm C. 0,6576 μm D. 0,4102 μm 

Câu 25: Theo thuyết Bo ,bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử hidro là r0 = 5,3.10-11 m, cho hằng 

số điện k = 9.109 Nm2/C2. Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo 

này.        A. 6,8.1016 rad/s      B. 2,4.1016 rad/s  C. 4,6.1016 rad/s  D. 4,1.1016 rad/s 


