
Phần Quang 

I:GIÁO KHOA 

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Phát biểu  

và viết công  thức của định luật khúc xạ ánh sáng.  

Câu 2:,  

- Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1 

là gì?Viết công thức liên hệ giữa chiết  suất tỉ đối và tốc 

độ ánh sáng? 

- Chiết suất tuyệt đối của 1môi trường là gì?Viết công 

thức liên hệ giữa suất tuyệt đối và tốc độ ánh sáng? 

Câu 3:  

-Lăng kính là gì? 

-Nêu tác dụng của lăng kính đối với tia sáng đơn sắc đi 

qua nó? 

-Viết các công thức của lăng kính? 

-Viết công thức tính góc lệch D trong trường hợp góc tới 

và góc chiết quang đều nhỏ?  

-Lăng kính phản xạ toàn phần là gì? 

Câu 5:  

-Chứng minh rằng tia sáng đơn sắc qua lăng kính luôn bị 

lêch về phía đáy của lăng kính ?  

-Góc lệch  của tia sáng khi truyền qua lăng kính là gì ?  

-Viết các công thức của lăng kính?  

Câu 6:  Nhận xét về đường đi của tia sáng và viết các 

công thức của lăng kính khi góc lệch của tia sáng qua 

lăng kính  đạt cực tiểu?(NC) 

Câu7: Định nghĩa Hiện tượng phản xạ toàn phần và 

nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này. Viết công 

thức tính góc giới hạn. 

Câu 8:Thấu kính: 

-Nêu tia ló của  các tịa sáng đặc biệt qua thấu kinh? 

-Trình bày cách vẽ tia ló của 1 tia tới bất kỳ qua thấu 

kính 

- Định nghĩa tiêu cự, viết công thức liên hệ giữa tiêu cự 

và độ tụ, nói rõ đơn vị từng đại lượng trong hệ SI 

-Viết công thức tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính theo 

bán kính các mặt giới hạn và chiết suất, nói rõ quy ước 

dấu?(NC) 

-Trình bày cách vẽ ảnh của 1 điểm vật thật nằm ngoài 

trục chính, nằm trên trục chính, 

-Trình bày cách vẽ ảnh của 1 vật thật có dạng đoạn 

thẳng nhỏ AB vuông góc trục chính tại A  

-Viết các công thức về thấu kính :  

.Công thức xác định vị trí ảnh ?(
1 1 1

'f d d
  ) 

.Công thức tính số phóng đại ?(k = 
'd

d
 ) 

.Công thức tính khoảng cách từ vật đến ảnh trong trường 

hợp tổng quát (vật và ảnh cùng vuông góc trục 

chính).?( 'L d d   ) 

II: BÀI TẬP  

KHÚC XẠ 

Câu 1 

Chiếu ánh sáng đơn sắc từ không khí vào khối thủy tinh 

với góc tới i = 60
0
 thì tia phản xạ và tia khúc xạ vuông 

góc với nhau  

a) Tính chiết suất của thủy tinh? 

b) Tính tốc độ ánh sáng trong thủy tinh  

Câu 2Có 3 môi trường trong suốt .Nếu tia sáng truyền từ 

môi trường (1) vào môi trường  (2) với góc tới i thì góc 

khúc xạ là 45
0
 .Nếu tia sáng truyền từ môi trường (1) 

vào môi trường  (3) với góc tới i thì góc khúc xạ là 30
0
. 

Góc giới hạn phản xạ toàn phần  giữa (2) và (3) là bao 

nhiêu? 

Câu 3 

 Một hòn sỏi nằm ở đáy một chậu nước sâu  60cm,chiết 

suất nước là 4/3.một người đặt mắt nhìn xuống nước 

thấy hòn sỏi cách mặt nước bao nhiêu .Xét 2 trường hợp 

A. Nhìn theo phương hợp với mặt nước 60
0
. 

B.Nhìn theo phương gần vuông góc với mặt nước 

Câu 4 

 Một cái thước cắm   thẳng đứng vào 1 chậu nước có đáy 

phẳng nằm ngang ,phần thước nhô khỏi mặt nước là  

4cm, Chếch ở trên có 1 ngọn đèn ,bóng của thước trên 

mặt nước dài 4cm ở đáy chậu dài 8cm.Tìm chiều sâu của 

nước trong bình biết chiết suất của nước là 4/3. 

Câu 5 

Một bản mặt song song dày e =10cm .chiết suất n 

=1,5 đặt trong không khí.Chiếu tới bản một tia SI 

có góc tới 45
0
. 

a) Vẽ đường đi của tia sáng qua bản và chứng tỏ rằng tia 

ló khỏi bản song song tia tới  

b)Tính khoảng cách giữa tia ló và tia tới. 

Câu 6(NC) 

Một bản mặt song song dày e = 6cm .chiết suất n =1,5 

đặt trong không khí  

a) Vật là 1 điểm sáng S cách bản 20cm.Tìm khoảng cách 

từ ảnh đến bản mặt,ảnh đó thật hay ào? 

b)Vật là đoạn thẳng AB =2cm đặt song song  cách bản 

20cm .Tìm khoảng cách từ ảnh đến bản mặt,ảnh đó thật 

hay ào? Chiều cao ảnh là bao nhiêu? 

Câu 7:Nước có chiết suất n = 4/3 

a)Tìm góc giới hạn giữa hai môi trường nước và 

không khí? 

b)Chiếu  tia sáng từ nước ra không khí,góc tới i 

phải thỏa điều kiện nào để tia sáng không ló ra khỏi 

mặt nước? 

c)Một chậu nước rộng có đáy phẳng nằm ngang ,ở 

đáy chậu có một ngọn đèn nhỏ S .Phải thả nỗi trên 

mặt nước một tấm gỗ mỏng có vị trí, hình dạng và 

kích thước tối thiểu như thế nào để không có tia 

sáng nào phát ra từ đèn lọt khỏi mặt nước? 
LĂNG KÍNH 

Câu 1 

Một lăng kính làm bằng thủy tinh chiết suất 2n   đặt 

trong không khí có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC. 

Chiếu 1 tia sáng đơn sắc SI đến gặp mặt bên AB theo 

hướng từ đáy BC lên dưới góc tới i 

a)i = 60
0
. Tìm góc lệch của tia sáng qua lăng kính? 

a)Tìm góc tới i và góc lệch của tia sáng qua lăng kính 

trong trường hợp góc lệch cực tiểu? (NC) 

b) Góc tới i phải thỏa điều kiện nào để có tia ló khỏi mặt 

bên AC của lăng kính ? 

Câu2  



Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n=1,6, góc chiết 

quang A = 6
0
. Chiếu một tia sáng vào mặt bên dưới góc 

tới rất nhỏ, tính  góc lệch ?  

Câu 3:Một lăng kính phản xạ toàn phần làm bằng thủy 

tinh chiết suất 2n  đặt trong không khí .Chiếu một 

tia sáng đơn sắc SI theo phương song song mặt huyền 

BC đến gặp mặt bên AB tại điểm I ( IA> IB).Xác định 

đường đi của tia sáng qua lăng kính? 

THẤU KÍNH 

Câu 1 

Một thấu kính hội tụ làm bằng thuỷ tinh chiết suất 1,5 

khi đặt trong không khí có tiêu cự 20cm,giới hạn bởi 1 

mặt lồi và một mặt lõm ,bán kính mặt này gấp đôi bán 

kính mặt kia. Tính bán kính  các mặt cầu? 

 

Câu 2 

Một thấu kính hội tụ có độ tụ là 5dp 

a)Tìm tiêu cự của thấu kính? 

b)Vật sáng AB=2mm đặt vuông góc trục chính tại A 

.Tìm vị trí, tính chất ,số phóng đại ảnh, độ lớn ảnh, chiều 

ảnh so với vật, khoảng cách từ ảnh đến vật và vẽ ảnh 

trong hai trường hợp sau: 

a)Vật cách thấu kính là 30cm 

b)Vật cách thấu kính là 10cm 

Câu 3 

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính 

hội tụ tiêu cự 20cm tại A  thì được ảnh A’B’ = 2AB .Xác 

định vị trí đặt vật và vẽ ảnh? 

Câu 4 

Đặt một vật sáng AB vuông góc trục chính  trước một 

thấu kính tiêu cự 9cm cho ảnh A’B’ = AB/3.Xác định vị 

trí vật, ảnh ? 

Câu 5 

Điểm sáng S cách trục chính 9mmcho ảnh S’ cách trục 

chính 3mm,ảnh cách thấu kính 8cm.Tìm tiêu cự của thấu 

kính? 

Câu 6 

Đặt một vật sáng AB vuông góc trục chính  trước một 

thấu kính hội tụ tiêu cự 40cm thì cho ảnh A’B’  hiện trên 

một màn ảnh đặt phía sau thấu kính và cách vật AB một 

khoảng 180cm. Vật cách thấu kính là bao nhiêu ?  

Câu 7 

Đặt một vật sáng AB vuông góc trục chính tại A trước 

một thấu kính hội tụ  tiêu cự 20cm thì ảnh A’B’ cách vật  

125cm. Vật cách thấu kính một khoảng  bằng  bao 

nhiêu? 

Câu 8 

Cho biết A là điểm sáng 

 A’là ảnh của A qua thấu kính L 

Biết xy là trục chính của thấu kính 

Cho biết  

-ảnh thật hay ảo  

-Thấu kính loại gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 9 

 

Cho biết A là điểm sáng 

 là ảnh của A’ qua thấu kính L 

Biết xy là trục chính của thấu kính 

O là quang tâm? 

Cho biết  

-ảnh thật hay ảo  

-Thấu kính loại gì? 

 

 

 

Câu10 

 

 
 

 

 

a)Xác định vị trí F và F’ bằng phép vẽ? 

 

b) L là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? 

Câu 11 

Vật sáng AB qua thấu kính  phân kỳ cho ảnh bằng ½ vật 

.Di chuyển vật dọc theo trục chính 7,5cm  thì thấy ảnh 

bằng 2/5 vật . Tìm f và chiều di chuyển của vật 

Câu 12 

Vật sáng AB  và màn đặt song song cách nhau đoạn  L  

không đổi .Di chuyển thấu kính hội tụ có tiêu cự f  giửa  

vật và màn .Xác định vị trí đặt thấu kính cho ảnh rõ nét 

của vật  trên màn?Biện luận các trường hợp xãy ra?(Trục 

chính của thấu kính luôn đi qua A và vuông góc với 

màn) 

Câu13 

Vật sáng và màn đặt song song cách nhau đoạn  L  

không đổi .Di chuyển thấu kính giửa  vật và màn ta tìm 

được hai  

 

vị trí đặt thấu kính cho ảnh rõ nét của vật  trên màn hai 

vị trí này cách nhau l .CMR Tiêu cự f của thấu kính xác 

định bởi 
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4
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L


  

Câu 14 

Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh  ảo A’B’=AB/2 

và cách vật 10cm .cho biết loại thấu kính và tìm tiêu 

cự và độ tụ của thấu kính đó 

Câu 15:(NC)Hệ gồm hai thấu kính đồng trục chính cách 

nhau 1m .Thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 25cm ,thấu kính 

phân kỳ  L2 có tiêu cự 20cm.Vật sáng AB vuông góc 

trục chính nằm trước  L1 và cách L1 là 50cm .xác định vị 

trí ,tính chất ,độ phóng đại ảnh cuối cùng qua hệ ? 

Câu 16:(NC) Hệ gồm hai thấu kính hôi tụ đồng trục 

chính cách nhau 50cm .Thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 

20cm ,thấu kính phân kỳ  L2 có tiêu cự 10cm.Vật sáng 

AB vuông góc trục chính nằm trước  L1 và cách L1 là 

50cm .xác định vị trí đặt vật để ảnh cuối cùng  

A)Thật cách L2 là 5cm  
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B) ảo  cao gấp 5 lần vật  

A’ 

A 
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