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CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG II 

Câu 1: Định nghĩa và nêu ý nghĩa của vector cƣờng độ điện trƣờng. Trình bày công 

thức xác định vector cƣờng độ điện trƣờng gây bởi điện tích điểm, hệ điện tích 

điểm và của vật mang điện. 

Câu 2: Định nghĩa moment lƣỡng cực điện. Xác định vector cƣờng độ điện trƣờng 

gây bởi lƣỡng cực điện tại điểm M nằm trên đƣờng trung trực cách tâm O của 

lƣỡng cực một khoảng h khá lớn. Nêu ý nghĩa của moment lƣỡng cực điện. 

Câu 3: Chứng minh rằng trƣờng tĩnh điện gây bởi một điện tích điểm là một trƣờng 

thế. Viết biểu thức lƣu số của vector cƣờng độ điện trƣờng và cho biết ý nghĩa của 

nó. 

Câu 4: Nêu định nghĩa mặt đẳng thế và những tính chất của mặt đẳng thế. Tìm hệ 

thức liên hệ giữa điện trƣờng  ⃗  và điện thế V. Từ đó suy ra công thức tính hiệu 

điện thế giữa hai bản cực của một tụ điện phẳng tích điện với mật độ điện mặt có 

trị số bằng  và khoảng cách giữa hai bản cực là d 

Câu 5: Phát biểu và viết biểu thức định lý O-G trong điện trƣờng. Áp dụng 

 Tính cƣờng độ điện trƣờng gây bởi mặt phẳng vô hạn tích điện đều, có mật 

độ điện mặt là . Từ kết quả trên suy ra cƣờng độ điện trƣờng trong tụ điện 

phẳng đã tích điện với mật độ điện tích trên hai bản cực  và - . 

 Tính cƣờng độ điện trƣờng gây bởi mặt trụ dài vô hạn mang điện đều, mật 

độ điện dài  

 Tính cƣờng độ điện trƣờng gây bởi mặt cầu mang điện đều tại một điểm 

nằm bên trong và bên ngoài mặt cầu. 

 Tính cƣờng độ điện trƣờng gây bởi khối cầu tích điện đều tại một điểm bên 

trong và bên ngoài mặt cầu. 

Câu 6: Định nghĩa và nêu ý nghĩa của điện thế. Viết công thức tính điện thế tại một 

điểm trong điện trƣờng gây bởi một điện tích điểm và trong điện trƣờng gây bởi hệ 

điện tích điểm. (Giải thích các ký hiệu trong công thức).  

Câu 7: Thế nào là vật dẫn. Phát biểu điều kiện cân bằng tĩnh điện của vật dẫn mang 

điện. Trình bày các tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện. 
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Câu 8: Trình bày hiệu ứng mũi nhọn và ứng dụng thực tế của hiện tƣợng đó. Phân 

biệt hiện tƣợng điện hƣởng một phần và hiện tƣợng điện hƣởng toàn phần. 

Câu 9: Thế nào là hiện tƣợng phân cực điện môi. Định nghĩa vector phân cực điện 

môi và tìm mối liện hệ giữa vector phân cực điện môi với mật độ điện tích liên kết 

trên bề mặt điện môi. Nêu sự khác nhau giữa phân tử tự phân cực và phân tử không 

tự phân cực. 

Câu 10: Từ công thức tính thế năng tƣơng tác của hai điện tích điểm, suy ra năng 

lƣợng tƣơng tác của hệ điện tích điểm và các công thức tính năng lƣợng điện của 

vật dẫn tích điện. 

Câu 11: Từ công thức tính năng lƣợng điện trƣờng của tụ điện, suy ra công thức 

tính mật độ năng lƣợng điện trƣờng và năng lƣợng của một điện trƣờng bất kì. 

Câu 12: Phát biểu và viết biểu thức của định luật BXL. Minh họa bằng hình vẽ. Áp 

dụng tính cảm ứng từ gây bởi dòng điện thẳng tại điểm M cách dòng điện một 

khoảng bằng r. Xét trƣờng hợp dòng điện thẳng dài vô hạn. 

Câu 13: Phát biểu và viết biểu thức định lý Ampe về lƣu số của vector cƣờng độ từ 

trƣờng. Áp dụng công thức của định lý trên để tính cảm ứng từ trong lòng cuộn dây 

điện hình xuyến và ống dây điện thẳng dài vô hạn. 

Câu 14: Trình bày lực tác dụng lên một phần tử dòng điện    ⃗⃗  ⃗ và lực tác dụng lên 

một hạt điện chuyển động trong từ trƣờng  ⃗ . 

Câu 15: Thiết lập biểu thức công của lực từ. Tìm biểu thức tính năng lƣợng của từ 

trƣờng trong lòng ống dây thẳng dài từ đó tính năng lƣợng của từ trƣờng bất kì. 

Câu 16: Thế nào là hiện tƣợng cảm ứng điện từ. Phát biểu định luật Lenx về chiều 

của dòng điện cảm ứng. Thiết lập biểu thức tính suất điện động cảm ứng. 

Câu 17: Thế nào là hiện tƣợng tự cảm. Thiết lập biểu thức tính suất điện động tự 

cảm và biểu thức tính độ tự cảm của ống dây thẳng dài vô hạn. Nêu một ví dụ thực 

tế ứng dụng hiện tƣợng tự cảm. 

Câu 18: Phát biểu luận điểm 1 của Maxwell. Phân biệt giữa điện trƣờng tĩnh và 

điện trƣờng xoáy. Thiết lập phƣơng trình Maxwell-Faraday dạng tích phân. 



ductt111@wordpress.com  V2011 

Câu 19: Phát biểu luận điểm 2 của Maxwell. Khái niệm dòng điện dịch. So sánh 

dòng điện dịch và dòng điện dẫn. Thiết lập phƣơng trình Maxwell dạng tích phân. 

Câu 20: Trình bày dao động điện từ điều hòa, dao động điện từ tắt dần, dao động 

điện từ cƣỡng bức, hiện tƣợng cộng hƣởng điện. Thiết lập phƣơng trình sóng điện 

từ và nêu những tính chất của sóng điện từ. 


