
PHIẾU HỌC TẬP 

BÀI 30 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN.  

THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 

*** 

Ôn tập: Những nội dung đã học chương V, ánh sáng có tính chất gì ?    

P1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN   

A. THÍ NGHIỆM HERTZ:  

 Tĩnh điện kế dùng để làm gì ?  

 Ánh sáng hồ quang là nguồn sáng chứa 

những tia nào ? 

 Góc lệch của kim tĩnh điện kế giảm về 0, 

chứng tỏ điều gì ?  

 C1, nếu tấm kẽm tích điện dương, góc lệch 

kim tĩnh điện kế không thay đổi. Vì sao?  

 Nếu dùng tấm thuỷ tinh chắn chùm hồ quang thì góc lệch kim tĩnh điện kế 

không thay đổi, chứng tỏ điều gì ? (ánh sáng nào gây ra hiện tượng quang 

điện? bước sóng của nó so với các ánh sáng khác trong chùm hồ quang ?) 

B. ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN  

 Bước sóng ánh sáng kích thích phải thoả mãn điều kiện gì để có hiện tượng 

quang điện ?  

 Tại sao thuyết sóng ánh sáng không thể giải thích được hiện tượng quang 

điện ? 

 Planck (Plăng) quan niệm thế nào về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng của 

phân/nguyên tử,…? C2.  

P2. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG  

• Nêu những nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.  

• Giải thích định luật quang điện:  

- e muốn thoát ra ngoài tấm kim loại thì năng lượng phôtôn mà nó hấp thụ phải 

thoả mãn điều kiện gì ?  

- Thiết lập công thức giới hạn quang điện.  

P3. LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT ÁNH SÁNG  

 Ánh sáng có tính chất gì (sóng hay hạt) ?  

 Các tính chất đó thể hiện qua hiện tượng nào ?  

 

 

 


