
BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 

 

Câu 1. Theo định luật khúc xạ thì 

A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. 

B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới. 

C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. 

D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ. 

Câu 2. Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia khúc xạ 

vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i trong trường hợp này được xác định bởi công thức 

A. sini = n.   B. tani = n.   C. sini = 1/n.   D. tani = 1/n. 

Câu 3. Chọn câu sai. 

A. Chiết suất là đại lượng không có đơn vị. 

B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường luôn luôn nhỏ hơn 1.  

C. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1. 

D. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường không nhỏ hơn 1. 

Câu 4. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường 

A. cho biết một tia sáng khi đi vào môi trường đó sẽ bị khúc xạ nhiều hay ít. 

B. là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không 

C. là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với không khí. 

D. cho biết một tia sáng khi đi vào môi trường đó sẽ bị phản xạ nhiều hay ít. 

Câu 5. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường 

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia. 

B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lởn.  

C. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ. 

D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới. 

Câu 6. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên 

tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều 

truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia khúc xạ? 

A. IR1.   B. IR2.     

C. IR3.   D. IR2 hoặc IR3. 
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Câu 7. Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc khúc xạ r = 300 thì 

góc tới i gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 200 .   B. 360 .   C. 420 .   D. 480. 



Câu 8. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9° thì góc khúc xạ là 8°. 

Tính góc khúc xạ khi góc tới là 60°. 

A. 47,3°.   B. 50,2°.   C. 51,3°.   D. 58,7°. 

Câu 9. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 3 . Nếu 

tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau thì góc tới bằng  

A. 30°.   B. 60°.   C. 75°.   D. 45°. 

Câu 10. Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ 

A. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.   B. bao giờ cũng lớn hơn góc tới.  

C. có thể bằng 0.      D. bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới. 

Câu 11. Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60°; 

nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 45°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc 

khúc xạ là 30°. Nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i thì góc khúc xạ gần giá trị nào 

nhất sau đây? 

A. 37°.   B. 60°.   C. 72°.   D. 51°. 

Câu 12. Một cái gậy dài 2 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,5 m. Ánh 

sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc 60°. Biết chiết 

suất của nước là n = 4/3. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ. 

A. 200 cm.   B. 180 cm.   C. 175 cm.   D. 215 cm. 

Câu 13. Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 với góc tới i 

= 30°. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới lần lượt là 

A. 27,20 và 2,80.  B. 24,20 và 5,80.  C. 27,80 và 2,20.   D. 26,40 và 3,60. 

Câu 14. Phát biểu nào đúng với nội dung của định luật khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ 

toàn phần? 

A. Tia tới, tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng tới. 

B. Tia tới, tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới. 

C. Tia tới và tia phản xạ đều nằm trong mặt phẳng và vuông góc với tia khúc xạ. 

D. Góc phản xạ và góc khúc xạ đều tỉ lệ với góc tới. 

Câu 15. Một tia sáng được chiếu từ không khí đến tâm của mặt trên một khối 

lập phương trong suốt, chiết suất 1,5 như hình vẽ. Tìm góc tới i lớn nhất để tia 

khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối. 

A. 36°.   B. 60°.    

C. 42°.   D. 76°. 
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Câu 16. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì 

A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần 

B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần 



C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất 

D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần 

Câu 17. Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Đây là hiện 

tượng  

A. phản xạ toàn phần.    B. khúc xạ ánh sáng. 

C. ánh sáng truyền thẳng.     D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 18. Trong sợi quang chiết suất của phần lõi 

A. luôn bé hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh. 

B. luôn bằng chiết suất của phần trong suốt xung quanh 

C. luôn lớn hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh. 

D. có thể bằng 1. 

Câu 19. Ánh sáng truyền trong môi truờng có chiết suất n1, tới mặt phân cách với môi trường có 

chiết suất n2 (n1 > n2). Để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì 
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Câu 20. Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ 

thủy tinh sang không khí là 

A. 48,60.   B. 72,7°.   C. 62,7°.   D. 41,8°. 

Câu 21. Chiếu một tia sáng từ trong nước tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của nước 

và của không khí đối với tia sáng này lần lượt là 1,333 và 1. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt 

phân cách giữa nước và không khí là 

A. 41,40°.   B. 53,12°.   C. 36,88°.   D. 48,61°. 

Câu 22. Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiêt diện vuông 

góc của một khối trong suốt, đặt trong không khí, tam giác ABC vuông tại 

B với AB = 1,2BC, như hình vẽ. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt BC. 

Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào? 

A. n > l,4.    B. n < l,41.    

C. l < n < l,42.   D. n > 1,3. A B
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Câu 23. Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới: Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc 

khúc xạ là 300. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Góc giới hạn phản xạ toàn 

phần ở mặt phân cách (2) và (3) gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 300   B. 420    C. 450    D. Không tính được 



Câu 24. Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,50. Phần vỏ bọc có 

chiết suất n2 = 1,414. Chùm tia đi từ không khí tới hội tụ ở mặt trước của sợi 

với góc 2α như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của α để các tia sáng của chùm truyền 

đi được trong lõi gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 26°.   B. 60°.    

C. 30°.   D. 410 
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Câu 25. Một cái đinh được cắm vuông góc vào tâm O một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 4 cm. 

Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh ở trong nước. Cho chiết 

suất của nước là n = 4/3. Để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh thì khoảng cách OA lớn nhất 

là 

A. 3,5 cm.   B. 7,2 cm.   C. 4,4 cm.   D. 5,6 cm. 

 


