
I. Nội dung ôn tập  

Chủ đề 1. Thấu kính mỏng 

• Xác định loại thấu kính, các yếu tố của thấu kính thông qua cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính. 

• Tính tiêu cự, độ tụ của thấu kính. 

• Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Mối quan hệ giữa vật và ảnh. 

• Bài toán dời vật, dời thấu kính theo phương của trục chính. 

• Bài toán thấu kính với màn chắn sáng. 

 Chủ đề 2. Mắt về phương diện quang hình học + Các dụng cụ quang học 

• Biết được cấu tạo quang học của mặt. Sự điều tiết, khoảng nhìn rõ và năng suất phân li của mắt 

• Bài toán về các tật của mắt và cách khắc phục. 

• Bài toán về các quang cụ bổ trợ cho mắt. 

Chủ đề 3. Dao động cơ 

• Phương trình dao động điều hòa và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa. Tính chu 

kỳ và sự ảnh hưởng của các yếu tố đến chu kỳ của con lắc đơn và con lắc lò xo. 

• Bài toán liên quan đến năng lượng dao động của con lắc lò xo. 

• Bài toán liên quan đến lực kéo về; lực đàn hồi; độ biến dạng và chiều dài của con lắc lò xo. 

• Con lắc lò xo xảy ra biến cố (giữ cố định tại một điểm; va chạm mềm; thay đổi khối lượng; vật 

rời giá đỡ; …). 

• Bài toán về con lắc chịu tác dụng của ngoại lực (trọng lực, lực điện trường..) 

• Tổng hợp dao động. Bài toán hai vật dao động điều hòa. Bài toán liên quan đến độ lệch pha của 

hai dao động.  

• Bài toán dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và cộng hưởng dao động.  

• Bài toán liên quan đến các loại đồ thị dao động cơ. 

II. Cấu trúc đề 

- Hình thức: Tự luận 

- Số câu: 04 câu  

- Thời gian làm bài: 120 phút 

- Phân bố điểm số và mức độ cho từng chủ đề như sau: 

Câu 1 (5 điểm): Thấu kính mỏng (Mức độ khá - giỏi: 3 điểm; mức độ khó: 2 điểm) 

Câu 2 (5 điểm): Mắt + Các dụng cụ quang học (Mức độ khá giỏi: 3 điểm; mức độ khó: 2 điểm) 

Câu 3 (5 điểm): Dao động cơ (Mức độ khá giỏi: 3 điểm; mức độ khó: 2 điểm) 

Câu 4 (5 điểm): Dao động cơ (Mức độ khá giỏi: 3 điểm; mức độ khó: 2 điểm) 
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