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Câu 1: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì 

A.tấm kẽm mất dần điện tích dương.   B.tấm kẽm mất dần điện tích âm 

C.tấm kẽm trở nên trung hoà về điện   D. điện tích của tấm kẽm không đổi. 

Câu 2: Hiện tượng êlectron bứt ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên 

kim loại, được gọi là hiện tượng 

A.quang điện  B.bức xạ   C.phóng xạ   D.quang dẫn 

Câu 3: Thí nghiệm Hertz về hiện tượng quang điện chứng tỏ: 

A.Hiện tượng quang điện không xảy ra với tấm kim loại nhiễm điện dương với mọi ánh sáng kích thích. 

B. Êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vài. 

C.Tấm thuỷ tinh không màu hấp thụ hoàn toàn tia tử ngoại trong ánh sáng của đèn hồ quang. 

D. Ánh sáng nhìn thấy không gây ra được hiện tượng quang điện trên mọi kim loại. 

Câu 4:Trong thí nghiệm Hecxơ: Chiếu một chùm sáng phát ra từ một hồ quang vào một tấm kẽm thì thấy 

các các êlectron bật ra khỏi tấm kim loại. Khi chắn chùm sáng hồ quang bằng tấm thuỷ tinh dày thì thấy 

không có êlectron bật ra nữa, điều này chứng tỏ 

A.chỉ có ánh sáng thích hợp mới gây ra được hiện tượng quang điện. 

B.tấm thuỷ tinh đã hấp thụ tất cả ánh sáng phát ra từ hồ quang. 

C.tấm kim loại đã tích điện dương và mang điện thế dương. 

D. ánh sáng phát ra từ hồ quang có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện của kẽm. 

Câu 5: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại 

A.chỉ phụ thuộc vào bản chất của kim loại đó. 

B.là tần số nhỏ nhất của ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng quang điện. 

C.là bước sóng nhỏ nhất của ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng quang điện. 

D.phụ thuộc vào tần số và bước sóng của ánh sáng kích thích. 

Câu 6:Chiếu sáng có bước sóng  vào mặt một tấm kẽm. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng  

có giá trị 

A.0,1 mm  B.1 mm  C.0,1 m   D.1nm 

Câu 7:Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiếu một chùm sáng đơn sắc vào nó, vì 

A. kim loại hấp thụ ít ánh sáng đó.                      B.bước sóng của ánh sáng lớn hơn giới hạn quang 

điện. 

C.công suất của êlectron nhỏ hơn so với năng lượng của phôtôn.  D.chùm sáng có cường độ quá nhỏ. 

Câu 8: Phôtôn có 

A.năng lượng  B.khối lượng nghỉ   C.thế năng   D. điện tích 

Câu 9:Một bức xạ đơn sắc là bức xạ 



A.có vận tốc xác định trong chân không.   B.chỉ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. 

C.gồm các phôtôn có năng lượng giống nhau.  D.có tần số phụ thuộc môi trường trong suốt 

Câu 10: Theo thuyết lượng từ, ta có cảm giác chùm sáng liên tục là do 

A. ánh sáng là một môi trường đặc biệt lấp đầy toàn bộ không khí. 

B.mắt ta luôn lưu lại cảm giác sáng trên võng mạc trong thời gian 0,1s. 

C.một chùm sáng dù yếu cũng chứa một số rất lớn lượng từ ánh sáng. 

D. ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. 

Câu 11:Kim loại làm catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0 = 0,5m. Chiếu ánh sáng 

vào catôt, chùm ánh sáng không gây ra hiện tượng quang điện khi là 

A. ánh sáng tử ngoại.  B.tia Rơnghen  C.tia gamma  D.tia hồng ngoại. 

Câu 12: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 m. Lấy h = 6,625.10
-34

J.s; 

c=3.10
8
 m/s và e = 1,6.10

-19
 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là 

 A. 2,11 eV. C. 4,22 eV. C. 0,42 eV. D. 0,21 eV. 

Câu 13:Gọi Đ, L, T lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và phôtôn ánh 

sáng tím. Ta có 

 A. Đ>L>T. B. T>L>Đ. C. T>Đ>L. D. L>T>Đ. 

Câu 14: Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 

6,625.10
-34 

J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.10
8 

m/s và 1 eV = 1,6.10
-19

 J . Giới hạn quang 

điện của kim loại đó là  

 A. 0,33 μm.    B. 0,22 μm.    C. 0,66. 10
-19

 μm.    D. 0,66 μm. 

Câu 15: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 

4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 m vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng 

quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây? 

 A. Kali và đồng B. Canxi và bạc C. Bạc và đồng D. Kali và canxi 

Câu 16: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10
-19

J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này 

các bức xạ có bước sóng là 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m và 3 = 0,35 m. Lấy h=6,625.10
-34

 J.s, c = 3.10
8
 

m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó? 

 A. Hai bức xạ (1 và 2). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. 

 C. Cả ba bức xạ (1, 2 và 3). D. Chỉ có bức xạ 1. 

Câu 17:Một hợp kim gồm có 3 kim loại, các kim loại có giới hạn quang điện lần lượt là λ01, λ02, λ03 với 

λ01> λ02> λ03. Hỏi giới hạn quang điện của hợp kim thỏa biểu thức nào? 

 A. λ01   B. λ03             C. λ02 D. (λ01 + λ02 + λ03):3 

Câu 18:Lần lượt chiếu vào một tấm kim loại có công thoát là 2eV các ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 

0,5µm và 2 = 0,55 µm. Ánh sáng đơn sắc nào có thể làm các êlectron trong kim loại bứt ra ngoài? 

 A. 2    B. 1  C. Cả 1 và 2 D. Đáp án khác 

Câu 19:Chọn phát biểu sai: 

A. Theo  thuyết  lượng  từ thì  năng  lượng  của  một chùm sáng đơn sắc bằng số nguyên lần lượng tử năng 

lượng. 

B.Nguyên tử, phân tử hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là chúng hấp thụ phôtôn. 

C.Các êlectron trong kim loại khi hấp thụ phôtôn và thoát ra khỏi kim loại đều có độ lớn vận tốc bằng 

nhau. 

D.Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn thì thể hiện tính hạt càng rõ. 

Câu 20:Nội dung chủ yếu của thuyết lượng từ trực tiếp nói về 

A.sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử.             B.sự phát xạ và sự hấp thụ ánh sáng của nguyên 

tử. 



C.sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử. D.cấu tạo các nguyên tử và phân tử. 

Câu 21:Sóng siêu âm và sóng ánh sáng đều 

A.có vận tốc giảm khi đi từ không khí vào nước.  B.có bản chất là sóng điện tử. 

C. được cấu tạo từ các phôtôn    D.có hiện tượng nhiễu xạ khi gặp vật cản. 

Câu 22: Trong thang sóng điện từ thì 

A.tia tử ngoại dễ làm ion hoá chất khí nhất.   B.tia  có năng lượng phôtôn lớn nhất. 

C. ánh sáng nhìn thấy có vận tốc nhỏ nhất.   D.sóng vô tuyến điện có tần số lớn nhất. 

Câu 23: Chọn phát biểu đúng: 

A.Hiện tượng giao thoa dễ xảy ra với sóng điện từ có bước sóng  nhỏ. 

B.Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. 

C.Những sóng điện từ có bước sóng càng ngắn tính sóng càng thể hiện rõ. 

D.Sóng điện từ có tần số nhỏ thì năng lượng photon nhỏ. 

Câu 24 :  Trong  các  ánh  sáng  đơn  sắc  tím,  lam, đỏ và lục ánh sáng thể hiện tính chất hạt rõ nhất là 

ánh sáng 

A.tím    B.lam    C. đỏ    D.lục 

Câu 25:Bề mặt catôt của một tế bào quang điện nhận được công suất chiếu sáng P = 5mW từ chùm bức 

xạ có bước sóng  = 0,45m. Cho h = 6,625.10
-34

Js; c = 3.10
8
m/s. Số phôtôn mà catôt nhận được trong 

một giây là 

A.1,13.10
16

.  B.1,57.10
16

.   C.1,40.10
16

.   D.2,20.10
16

. 
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