
 

CHƯƠNG VII – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

a) Hiện tượng quang 

điện ngoài. Các định 

luật quang điện 

b) Thuyết lượng tử 

ánh sáng. Lưỡng tính 

sóng - hạt của ánh 

sáng 

c) Hiện tượng quang 

điện trong. Quang 

điện trở. Pin quang 

điện. 

d) Sự hấp thụ ánh 

sáng.  

e) Sự phát quang. Sự 

phản xạ lọc lựa. Màu 

sắc các vật 

f) Quang phổ vạch 

của nguyên tử hiđrô 

g) Sơ lược về laze 

Kiến thức 

- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang 

điện ngoài và nêu được hiện tượng quang điện ngoài là 

gì. 

- Phát biểu được ba định luật quang điện. 

- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh 

sáng và viết được công thức Anh-xtanh về hiện tượng 

quang điện ngoài. 

- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt. 

- Nêu được hiện tượng quang dẫn là gì và giải thích được 

hiện tượng này bằng thuyết lượng tử ánh sáng. 

- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì và một số 

đặc điểm cơ bản của hiện tượng này. 

- Nêu được quang điện trở là gì. 

- Nêu được pin quang điện là gì, nguyên tắc cấu tạo và 

giải thích quá trình tạo thành hiệu điện thế giữa hai cực 

của pin quang điện. 

- Nêu được hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì và phát biểu 

được định luật hấp thụ ánh sáng. 

- Nêu được hấp thụ và phản xạ lọc lựa là gì.  

- Phát biểu được định luật Xtốc về sự phát quang. 

- Mô tả được các dãy quang phổ vạch của nguyên tử 

hiđrô và nêu được cơ chế tạo thành các dãy quang phổ 

vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử này. 

- Nêu được laze là gì và một số ứng dụng của laze. 

Kĩ năng 

- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích 

ba định luật quang điện. 

- Giải được các bài tập về hiện tượng quang điện. 

- Giải thích được tại sao các vật có màu sắc khác nhau. 

- Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch 

quang phổ của nguyên tử hiđrô. 

 

 


