
BÀI TẬP 

  
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1: Trạng thái làm việc bình thường là trạng thái 
A. tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức 
B. tất cả các thông số đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép 
C. nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép 
D. tất cả các ý trên đều sai 
Câu 2: Quá áp là trạng thái điện áp đặt vào thiết bị điện  
A. U < Uđm 
B. U = Uđm 
C. U > Uđm 
D. tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 3: Quá áp thiên nhiên là do (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện, thiết bị điện 
B. sét đánh gần đường dây tải điện 
C. do đứt dây trong mạng điện ba pha 
D. do hồ quang điện chập chờn 
Câu 4: Sự cố ngắn mạch còn có tên gọi nào khác (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. đoản mạch 
B. ngắt mạch 
C. chập mạch 
D. nối tắt 
Câu 5: Ở điều kiện bình thường, chất khí có dẫn điện không? 
A. Có 
B. Không 
Câu 6: Hồ quang điện là hiện tượng  
A. phóng điện trong chất khí, lỏng hoặc hơi 
B. mật độ dòng điện lớn 
C. điện áp rơi trên catod bé 
D. tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 7: Tác hại của hồ quang điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. kéo dài thời gian đóng cắt 
B. gây ra ngắn mạch giữa các pha 
C. làm hỏng bề mặt tiếp xúc điện 
D. gây hỏa hoạn 
Câu 8: Quá trình phát sinh hồ quang gồm những giai đoạn nào?(Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. hiện tượng phát xạ điện tử nhiệt 
B. hiện tượng tái hợp 
C. hiện tượng phát xạ điện tử 
D. hiện tượng khuếch tán 
Câu 9: Quá trình dập tắt hồ quang điện gồm bao nhiêu hiện tượng? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 10: Kể tên các biện pháp dập tắt hồ quang điện (Câu hỏi đa lực chọn) 
A. phương pháp tăng nhanh khoảng cách 
B. phương pháp phân đoạn hồ quang 



C. phương pháp thổi bằng từ trường 
D. phương pháp kéo dài hồ quang bằng cơ khí 
Câu 11: Trong mạng điện cao áp. Để dập tắt hồ quang thì sử dụng phương pháp nào? (Câu hỏi đa 
lựa chọn) 
A. vật liệu tự sinh khí 
B. chia nhỏ hồ quang 
C. dầu biến áp 
D. tăng nhanh khoảng cách 
Câu 12: Tiếp xúc điện là nơi  
A. là nơi gặp gỡ giữa hai vật dẫn mang điện 
B. là nơi dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác 
C. là nơi mà có sự ma sát lớn 
D. là nơi gặp gỡ giữa hai hay nhiều vật dẫn để dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác 
Câu 13: Phân loại tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp xúc đóng cắt 
B. tiếp xúc mặt 
C. tiếp xúc đường 
D. tiếp xúc trượt         
Câu 14: Kể tên các hình thức tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp xúc điểm 
B. tiếp xúc mặt 
C. tiếp xúc đường 
D. tiếp xúc trượt 
Câu 15: Tiếp xúc giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động là thuộc loại tiếp xúc nào (Câu hỏi đa lựa 
chọn) 
A. tiếp xúc cố định 
B. tiếp xúc đóng mở 
C. tiếp xúc đóng cắt 
D. tiếp xúc trượt 
Câu 16: Đối với các thiết bị cao áp, có thể dùng bạc hoặc đồng thuần khiết để dập tắt hồ quang 
không? 
A. Có  
B. Không 
Câu 17: Mạch từ trong thiết bị điện làm nhiệm vụ gì? 
A. biến đổi điện năng thành cơ năng 
B. biến đổi cơ năng thành điện năng 
C. biến đổi cơ năng thành nhiệt năng 
D. biến đổi nhiệt năng thành điện năng 
Câu 18: Từ thông trong mạch từ được chia làm bao nhiêu phần? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 19: Các loại kết cấu tiếp điểm thường dùng trong thiết bị điện hạ áp (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp điểm kiểu cầu 
B. tiếp điểm kiểu ngón 
C. tiếp điểm kiểu dao 
D. tiếp điểm kiểu nêm 
Câu 20: Kết cấu tiếp điểm kiểu nào có phần chuyển động thẳng  
A. tiếp điểm kiểu cầu 
B. tiếp điểm kiểu ngón 
C. tiếp điểm kiểu dao 



D. tiếp điểm kiểu nêm  
ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC (Đề 2) 

HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………...LỚP:
………………………… 
THỜI GIAN: 30 PHÚT 

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1: Tiếp xúc điện là nơi  
A. là nơi gặp gỡ giữa hai vật dẫn mang điện 
B. là nơi mà có sự ma sát lớn 
C. là nơi dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác 
D. là nơi gặp gỡ giữa hai hay nhiều vật dẫn để dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác 
Câu 2: Mạch từ trong thiết bị điện làm nhiệm vụ gì? 
A. biến đổi cơ năng thành nhiệt năng 
B. biến đổi nhiệt năng thành điện năng 
C. biến đổi điện năng thành cơ năng 
D. biến đổi cơ năng thành điện năng 
Câu 3: Tác hại của hồ quang điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. làm hỏng bề mặt tiếp xúc điện 
B. kéo dài thời gian đóng cắt 
C. gây ra ngắn mạch giữa các pha 
D. gây hỏa hoạn 
Câu 4: Trạng thái làm việc bình thường là trạng thái 
A. nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép 
B. tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức 
C. tất cả các thông số đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép 
D. tất cả các ý trên đều sai 
Câu 5: Kể tên các biện pháp dập tắt hồ quang điện (Câu hỏi đa lực chọn) 
A. phương pháp tăng nhanh khoảng cách 
B. phương pháp thổi bằng từ trường 
C. phương pháp phân đoạn hồ quang 
D. phương pháp kéo dài hồ quang bằng cơ khí 
Câu 6: Hồ quang điện là hiện tượng  
A. phóng điện trong chất khí, lỏng hoặc hơi 
B. mật độ dòng điện lớn 
C. điện áp rơi trên catod bé 
D. tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 7: Quá trình phát sinh hồ quang gồm những giai đoạn nào?(Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. hiện tượng phát xạ điện tử nhiệt 
B. hiện tượng tái hợp 
C. hiện tượng khuếch tán  
D. hiện tượng phát xạ điện tử 
Câu 8: Đối với các thiết bị cao áp, có thể dùng bạc hoặc đồng thuần khiết để dập tắt hồ quang 
không? 
A. Có  
B. Không 
Câu 9: Kể tên các hình thức tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp xúc điểm 
B. tiếp xúc mặt 
C. tiếp xúc đường 
D. tiếp xúc trượt 



Câu 10: Các loại kết cấu tiếp điểm thường dùng trong thiết bị điện hạ áp (Câh hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp điểm kiểu cầu 
C. tiếp điểm kiểu dao 
B. tiếp điểm kiểu ngón 
D. tiếp điểm kiểu nêm 
Câu 11: Trong mạng điện cao áp. Để dập tắt hồ quang thì sử dụng phương pháp nào? (Câu hỏi đa 
lựa chọn) 
A. vật liệu tự sinh khí 
B. chia nhỏ hồ quang 
C. dầu biến áp 
D. tăng nhanh khoảng cách 
Câu 12: Tiếp xúc giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động là thuộc loại tiếp xúc nào (Câu hỏi đa lựa 
chọn) 
A. tiếp xúc cố định 
B. tiếp xúc đóng mở 
C. tiếp xúc trượt 
D. tiếp xúc đóng cắt 
Câu 13: Sự cố ngắn mạch còn có tên gọi nào khác (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. chập mạch 
B. đoản mạch 
C. ngắt mạch 
D. nối tắt 
Câu 14: Quá áp là trạng thái điện áp đặt vào thiết bị điện  
A. U > Uđm 
B. U = Uđm 
C. U < Uđm 
D. tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 15: Quá áp thiên nhiên là do (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. do hồ quang điện chập chờn 
B. sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện, thiết bị điện 
C. sét đánh gần đường dây tải điện 
D. do đứt dây trong mạng điện ba pha 
Câu 16: Quá trình dập tắt hồ quang điện gồm bao nhiêu hiện tượng? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 17: Từ thông trong mạch từ được chia làm bao nhiêu phần? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 18: Kết cấu tiếp điểm kiểu nào có phần chuyển động thẳng  
A. tiếp điểm kiểu nêm  
B. tiếp điểm kiểu ngón 
C. tiếp điểm kiểu cầu 
D. tiếp điểm kiểu dao 
Câu 19: Phân loại tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp xúc mặt 
B. tiếp xúc đóng cắt 
C. tiếp xúc đường 



D. tiếp xúc trượt         
Câu 20: Ở điều kiện bình thường, chất khí có dẫn điện không? 
A. Có 
B. Không 

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC (Đề 3) 

HỌ VÀ TÊN: ………………………………………………………...LỚP:
………………………… 
THỜI GIAN: 30 PHÚT 

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1: Từ thông trong mạch từ được chia làm bao nhiêu phần? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 2: Kể tên các hình thức tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp xúc đường 
B. tiếp xúc điểm 
C. tiếp xúc trượt 
D. tiếp xúc mặt 
Câu 3: Trong mạng điện cao áp. Để dập tắt hồ quang thì sử dụng phương pháp nào? (Câu hỏi đa lựa 
chọn) 
A. tăng nhanh khoảng cách 
B. vật liệu tự sinh khí 
C. dầu biến áp 
D. chia nhỏ hồ quang 
Câu 4: Quá áp thiên nhiên là do (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. do hồ quang điện chập chờn 
B. sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện, thiết bị điện 
C. do đứt dây trong mạng điện ba pha 
D. sét đánh gần đường dây tải điện 
Câu 5: Trạng thái làm việc bình thường là trạng thái 
A. tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức 
B. tất cả các thông số đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép 
C. nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép 
D. tất cả các ý trên đều sai 
Câu 6: Quá trình phát sinh hồ quang gồm những giai đoạn nào?(Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. hiện tượng phát xạ điện tử 
B. hiện tượng tái hợp 
C. hiện tượng khuếch tán 
D. hiện tượng phát xạ điện tử nhiệt 
Câu 7: Kết cấu tiếp điểm kiểu nào có phần chuyển động thẳng  
A. tiếp điểm kiểu cầu 
B. tiếp điểm kiểu dao 
C. tiếp điểm kiểu ngón 
D. tiếp điểm kiểu nêm  
Câu 8: Tiếp xúc điện là nơi  
A. là nơi gặp gỡ giữa hai vật dẫn mang điện 
B. là nơi mà có sự ma sát lớn 
C. là nơi dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác 
D. là nơi gặp gỡ giữa hai hay nhiều vật dẫn để dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác



Câu 9: Ở điều kiện bình thường, chất khí có dẫn điện không? 
A. Có 
B. Không 
Câu 10: Hồ quang điện là hiện tượng  
A. mật độ dòng điện lớn 
B. điện áp rơi trên catod bé 
C. phóng điện trong chất khí, lỏng hoặc hơi 
D. tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 11: Sự cố ngắn mạch còn có tên gọi nào khác (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. nối tắt 
B. đoản mạch 
C. chập mạch 
D. ngắt mạch 
Câu 12: Mạch từ trong thiết bị điện làm nhiệm vụ gì? 
A. biến đổi điện năng thành cơ năng 
B. biến đổi cơ năng thành nhiệt năng 
C. biến đổi nhiệt năng thành điện năng 
D. biến đổi cơ năng thành điện năng 
Câu 13: Phân loại tiếp xúc điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp xúc đường 
B. tiếp xúc trượt          
C. tiếp xúc mặt 
D. tiếp xúc đóng cắt 
Câu 14: Kể tên các biện pháp dập tắt hồ quang điện (Câu hỏi đa lực chọn) 
A. phương pháp tăng nhanh khoảng cách 
B. phương pháp thổi bằng từ trường 
C. phương pháp phân đoạn hồ quang 
D. phương pháp kéo dài hồ quang bằng cơ khí 
Câu 15: Tác hại của hồ quang điện (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. gây hỏa hoạn 
B. gây ra ngắn mạch giữa các pha 
C. kéo dài thời gian đóng cắt 
D. làm hỏng bề mặt tiếp xúc điện 
Câu 16: Quá áp là trạng thái điện áp đặt vào thiết bị điện  
A. U < Uđm 
B. U = Uđm 
C. U > Uđm 
D. tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 17: Quá trình dập tắt hồ quang điện gồm bao nhiêu hiện tượng? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 18: Đối với các thiết bị cao áp, có thể dùng bạc hoặc đồng thuần khiết để dập tắt hồ quang 
không? 
A. Có  
B. Không 
Câu 19: Tiếp xúc giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động là thuộc loại tiếp xúc nào (Câu hỏi đa lựa 
chọn) 
A. tiếp xúc trượt 
B. tiếp xúc đóng mở 



C. tiếp xúc đóng cắt 
D. tiếp xúc cố định 
Câu 20: Các loại kết cấu tiếp điểm thường dùng trong thiết bị điện hạ áp (Câu hỏi đa lựa chọn) 
A. tiếp điểm kiểu dao 
B. tiếp điểm kiểu cầu 
C. tiếp điểm kiểu ngón 
D. tiếp điểm kiểu nêm 
  


