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B. Không khí càng ẩm khi lượng hơi nước trong không khí càng nhiều. 
C. Không khí càng ẩm khi hơi nước chứa trong không khí ngày 

càng ñạt ñến trạng thái bão hòa. 
D. Cả 3 kết luận trên. 

 
PHẦN TỰ LUẬN: 5.0 ñiểm 

Câu 1: 2 ñiểm 

Một viên ñạn pháo ñang bay ngang, cách mặt ñất 200m, với vận 
tốc 300m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng m1=10Kg, m2=20Kg. 
Mảnh 1 bay lên theo phương thẳng ñứng với vận tốc v1=519m/s. 

1. Hỏi mảnh 2 bay theo phương nào? với vận tốc bao nhiêu? 
2. Khi chạm ñất vận tốc mảnh 1 là bao nhiêu? 

Câu 2: 1 ñiểm 
Bình chứa ñược 7g khí nitơ ở nhiệt ñộ 270C dưới áp suất 

5,11.105N/m2. Người ta thay khí nitơ bằng khí X khác. Lúc này ở nhiệt 
ñộ 530C bình chỉ chứa ñược 4g khí ñó dưới áp suất 44,4.105N/m2. 

Hỏi khí X là khí gì? 
Câu 3: 2 ñiểm 
 Người ta bơm 200g hơi nước ở nhiệt  ñộ t1= 1500C và áp suất 
p=1atm vào một bình chứa 2lít nước và 0,5Kg nước ñá ở t2=00C. Hãy 
tìm nhiệt ñộ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt ñược thiết lập. 

Cho nhiệt dung của bình c=0,63KJ/Kg, nhiệt dung riêng của 
nước và hơi nước là c1=4,19KJ/Kg.K, c2=1,97KJ/Kg.K, nhiệt nóng chảy 
của nước ñá λ=330KJ/Kg và nhiệt hoá hơi của nước là L=2260KJ/Kg. 
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CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN 
 
1) Một vật rắn cân bằng khi: 

A. Các lực tác dụng lên vật ñều có giá ñi qua trọng tâm. 
B. Các lực tác dụng lên vật có giá ñồng phẳng và ñồng quy. 
C. Hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. 
D. Cả 3 ñều ñúng. 

2) Chọn câu ñúng: 
A. Dùng quy tắc hợp lực ñồng quy ta có thể tìm ñược hợp lực của 2 
lực bất kỳ. 
B. Vật có thể chuyển ñộng quay khi giá của vật không ñi qua trọng 
tâm. 
C. Một vật chịu tác dụng của 3 lực có giá ñồng phẳng, ñồng quy và 
có ñộ lớn bằng nhau thì vật sẽ cân bằng. 
D. Tất cả ñều sai. 

3) Một vật có trục quay nhất ñịnh, vật sẽ cân bằng khi: 
A. Tổng các lực làm vật quay theo chiều kim ñồng hồ bằng tổng các 
lực làm vật quay theo chiều ngược lại. 
B. Tổng các moment của các lực gây ra chuyển ñộng bằng 0. 
C. Tổng ñộ lớn các lưc tác dụng vào vật bằng 0. 
D. Câu B, C ñúng. 

4) Chọn câu trả lời ñúng:  
Một quyển sách ñược ñặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Cặp lực 
trực ñối cân bằng trong trường hợp này là: 
A. Trọng lực tác dụng lên quyển sách và trọng lực tác dụng lên bàn. 
B. Trọng lực tác dụng lên quyển sách và phản lực của mặt bàn tác 
dụng lên quyển sách. 
C. Lực nén của quyển sách tác dụng lên mặt bàn và phản lực của 
mặt bàn tác dụng lên quyển sách. 
D. Lực nén của quyển sách tác dụng lên mặt bàn và trọng lượng của 
quyển sách. 

5) Một vật cân bằng khi chịu tác dụng của cặp lực: 
A. Song song ngược chiều cùng ñộ lớn. 
B. ðồng quy và ñồng phẳng. 
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D. 
, ,

1 1 2 2 1 21 2m v m v m v m v+ = +
��� ���

��� ���

 
Câu  15. Trong chuyển ñộng của con lắc ñơn, khi vật chuyển ñộng ñi 
xuống, lực căng dây T: 

A. Thực hiện công dương. C. Thực hiện công âm. 
B. Không thực hiện công. D. Có thực hiện công. 

Câu  16. Chọn câu trả lời ñúng: 
Một vật ñược ném thẳng ñứng lên cao, trong quá trình vật rơi: 
A. ðộng năng của vật không thay ñổi. 
B. Thế năng của vật không thay ñổi. 
C. Tổng ñộng năng và thế năng của vật không thay ñổi. 
D. Tổng ñộng năng và thế năng của vật luôn thay ñổi. 

Câu  17. Chọn câu trả lời ñúng 
Trong thực tế, ñể khẩu pháo sau khi nhả ñạn ít bị giật lùi về phía 
sau, người ta thường: 
A. Tăng khối lượng viên ñạn.   B. Giảm vận tốc 

của viên ñạn. 
C. Tăng khối lượng của khẩu pháo.   D.Giảm khối lượng của 

khẩu pháo. 
Câu 18.  Chọn câu trả lời ñúng 

Phương trình trạng thái khí lý tưởng cho m(g) khí lý tưởng có phân 
tử khácµ (g) có dạng nào dưới ñây: 

C. pV = RT    C. R
m

T

V
p

µ
=  

A. R
mT

pV µ=     D. R
m

p

TV

µ
=  

Câu  19. Chọn câu trả lời ñúng 
Áp suất hơi bão hoà của một chất lỏng phụ thuộc vào: 
E. Thể tích của khối chất lỏng 
F. Thể tích khối hơi 
G. Diện tích tiếp xúc (mặt thoáng) chất lỏng với khối hơi. 
H. Nhiệt ñộ, khi nhiệt ñộ tăng lên thì áp suất hơi bão hoà tăng 

Câu  20. Kết luận nào sau ñây là ñúng: 
A. Không khí càng ẩm khi nhiệt ñộ càng thấp. 
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D. Chất lỏng chảy thành giọt ra khỏi ống mao dẫn. 
Câu  10. Ứng dụng thực tế nào dưới ñây liên quan ñến hiện tượng mao 
dẫn? 

A. Dùng thiết ñể hàn ñồng hoặc sắt. 
B. Dùng sợi bông làm bấc ñèn dầu. 
C. Xới tơi xốp lớp ñất trên bề mặt ñể giữ ñộ ẩm cho cây. 
D. Cả B và C. 

Câu  11. Chọn câu sai: 
A. Khi ñộ biến dạng giảm, công của lực ñàn hồi là công phát ñộng. 
B. Khi ñộ biến dạng tăng, công của lực ñàn hồi là công cản. 
C. Công của lực ñàn hồi bằng ñộ giảm thế năng ñàn hồi. 
D. Thế nang ñàn hồi không phụ thuộc cách chọn mốc toạ ñộ ứng 

với vị trí cân bằng. 
Câu  12. Chọn phát biểu sai  

A. ðộng lượng là ñại vectơ. 
B. ðộng lượng luôn ñược tính bằng tích khối lượng và vận tốc của 
vật. 
C. ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn 
dương. 
D. ðộng lượng luôn cùng hướng vơi vận tốc vì khối lượng luôn 
dương. 

Câu  13. Chọn câu trả lời ñúng 
Trong hệ SI, ñơn vị của ñộng năng là 
A. J B. kg.m/s 
C. kg.m/s2 D. kg.km/h 

Câu  14.  Chọn câu trả lời ñúng 
Phương trình của ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng cho trường hợp hệ 
hai vật 

A. 
' '

1 1 2 21 1 2 2m v m v m v m v+ = +
� � � �

 

B. 1

' '
1 2 21 2 2 1m v m v m v m v+ = +
� � � �

 

C. 1

' '
1 2 21 2 2 1m v m v m v m v− = −
� � � �
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C. Là 2 lực trực ñối. 
D. Tất cả ñều ñúng. 

6) Chọn câu trả lời sai 
ðiều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của ba lực không 

song song là: 
A. Hợp lực của ba lực phải bằng không. 
B. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. 
C. Ba lực phải ñồng phẳng và ñồng quy và có hợp lực bằng không. 
D. Ba lực ñồng quy nhưng không ñồng phẳng. 

7) Chọn câu trả lời ñúng  
Hợp lực của hai lực ñồng quy là một lực: 
A. Có ñộ lớn bằng tổng ñộ lớn hai lực. 
B. Có ñộ lớn bằng hiệu ñộ lớn hai lực. 
C. Có ñộ lớn ñược xác ñịnh bất kì. 
D. Có phương, chiều và ñộ lớn ñược xác ñịnh theo quy tắc hình 

bình hành. 
8) ðiền từ vào chỗ trống 

Hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng vào một vật 
rắn là một lực ......................, .......................................... với hai lực và 
có ñộ lớn bằng ..................... của hai lực ñó. 

A. Song song, ngược chiều, tổng. 
B. Song song, cùng chiều, tổng. 
C. Song song, cùng chiều, hiệu. 
D. Song song, ngược chiều, hiệu. 

9) Chọn câu trả lời sai 
A. Một vật cân bằng không bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân 

bằng ñó thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa khỏi vị trí 
ñó. 

B. Một vật bị lệch khỏi trạng thái cân bằng không bền thì không 
tự trở về ñược vị trí ñó. 

C. Cân bằng không bền có trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các 
ñiểm lân cận. 

D. Nghệ sĩ xiếc ñang biểu diễn thăng bằng trên dây là thăng bằng 
không bền. 
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10) Chọn câu trả lời sai 
A. Một vật cân bằng phiếm ñịnh là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân 
bằng ñó thì trọng lực tác dụng lên nó giữ nó ở vị trí cân bằng mới. 
B. Vật có trọng tâm càng thấp thì càng kém bền. 
C. Cân bằng phiếm ñịnh có trọng tâm ở một vị trí xác ñịnh hay ở 

một ñộ cao không ñổi. 
D. Trái bóng bàn ñặt trên bàn có cân bằng phiếm ñịnh. 

11) Chọn ñáp án ñúng 
Theo quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều. ðiểm ñặt của hợp 

lực ñược xác ñịnh dựa trên biểu thức sau: 

A. 1 1

2 2

F d

F d
=    B. 1 2

2 1

F d

F d
=  

C. 2 2

1 1

F d

F d
=  D. 1 2

1 2

F F

d d
=  

12) Chọn câu ñịnh nghĩa ñúng 
Ngẫu lực là: 
A. Hai lực có giá song song, cùng chiều, có ñộ lớn bằng nhau. 
B. Hai lực có giá không song song, ngược chiều, có ñộ lớn bằng 

nhau. 
C. Hai lực có giá song song, ngược chiều, có ñộ lớn bằng nhau, 

tác dụng lên hai vật khác nhau. 
D. Hai lực song song, ngược chiều và có ñộ lớn bằng nhau, nhưng 

có giá khác nhau và cùng tác dụng vào một vật. 
13) Chọn phát biểu sai  

A. Ngẫu lực có tác dụng làm vật quay. 
B. Ngẫu lực là hợp lực của hai lực song song ngược chiều. 
C. Momen ngẫu lực là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay 

của ngẫu lực. 
D. Không thể tìm ñược hợp lực của ngẫu lực. 

14) Chọn phát biểu sai 
A. Lực tác dụng lên vật có giá ñi qua trục quay thì không có tác 

dụng làm quay vật. 
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Câu 4: Chọn câu sai: 
Ta có thể dùng hiện tượng nóng chảy ñể phân biệt: 

A. Chất rắn ñơn tinh thể với chất rắn ña tinh thể. 
B. Chất rắn ñơn tinh thể với chất rắn vô ñịnh hình. 
C. Chất rắn ña tinh thể với chất rắn vô ñịnh hình. 
D. Chất rắn kết tinh với chất rắn vô ñịnh hình. 

Câu 5: Một vật chuyển ñộng không nhất thiết phải có: 
A. Vận tốc. 
B. ðộng lượng. 
C. ðộng năng. 
D. Thế năng. 

Câu 6: Khi vận tốc của một vật tăng gấp ñôi thì : 
A. Gia tốc của vật tăng gấp ñôi. 
B. ðộng lượng của vật tăng gấp ñôi. 
C. ðộng năng của vật tăng gấp ñôi. 
D. Thế năng của vật tăng gấp ñôi. 

Câu  7: Tập hợp ba thông số nào sau ñây xác ñịnh trạng thái của một 
lượng khí xác ñịnh? 

A. Áp suất, thể tích, khối lượng. 
B. Áp suất, nhiệt ñộ, thể tích. 
C. Thể tích, khối lượng, áp suất. 
D. Áp suất, nhiệt ñộ, khối lượng. 

Câu 8: Quá trình nào sau ñây là ñẳng quá trình? 
A. ðun nóng khí trong 1 bình ñậy kín. 
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm 

căng bóng. 
C. ðun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra ñẩy pit-tông chuyển 

ñộng. 
D. Cả 3 quá trình trên ñều không phải ñẳng quá trình. 

Câu 9: Hiện tượng nào sau ñây là do hiện tượng dính ướt? 
A. Giọt chất lỏng trên mặt vật rắn bị co tròn. 
B. Chất lỏng rót vào cốc cao hơn miệng cốc. 
C. Mực chất lỏng trong ống mao dẫn thấp hơn mực chất lỏng ngoài 

chậu. 
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CÂU 2 : (2,0 ñiểm) 

Một thanh thép dài 1m có tiết diện 2cm2. Khi chịu tác dụng của 
lực kéo F thanh thép dài thêm 2mm. Thanh thép có suất ñàn hồi E = 
2.1011Pa và giới hạn bền là σb = 6,86.108Pa. 

a)  Hãy xác ñịnh lực kéo F và giá trị giới hạn Fb của lực kéo làm 
thanh thép bị ñứt. 

b) Cần phải làm tăng nhiệt ñộ của thanh thép thêm bao nhiêu ñể 
nó dài thêm 3mm? Biết hệ số nở dài của thép là 1,2.10–5K–1. 
 

ðỀ THI KI ỂM TRA T ẬP TRUNG 
Học kỳ II n ăm học 2007 – 2008 
Lớp:10NC-Thời gian: 50 phút. 

 
PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 ñiểm 
Câu 1: Một quả ñạn pháo ñang chuyển ñộng thì nổ và bắn ra thành 2 
mảnh. Cho ñáp án ñúng: 

A. ðộng lượng và cơ năng toàn phần ñều không bảo toàn. 
B. ðộng lượng và ñộng năng ñược bảo toàn. 
C. Chỉ có cơ năng ñược bảo toàn. 
D. Chỉ ñộng lượng ñược bảo toàn. 

Câu 2: Có một lượng khí ñựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến 
ñổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp 3 lần, còn nhiệt ñộ thì giảm ñi 
một nửa? 

A. Áp suất không ñổi. 
B. Áp suất tăng gấp ñôi. 
C. Áp suất tăng gấp 4 lần. 
D. Áp suất giảm ñi 6 lần. 

Câu 3: Chọn câu trả lời ñầy ñủ: 
Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào: 

A. Thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt ñộ. 
B. Thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt ñộ. 
C. Loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt ñộ. 
D. Thể tích của bình, số mol khí và nhiệt ñộ. 
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B. Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố 
ñịnh không phụ thuộc vào ñộ lớn của lực. 

C. Tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố 
ñịnh phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay tới giá của lực. 

D. Lực tác dụng lên vật có giá không ñi qua trục quay cố ñịnh 
(không song song) có tác dụng làm vật quay. 

15) Chọn phát biểu sai  
A. Momen lực là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay của lực. 
B. Momen lực ñược ño bằng tích của lực với cánh tay ñòn của lực ñó. 
C. Momen lực là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay của vật. 
D. Cánh tay ñòn là khoảng cách từ trục quay ñến giá của lực. 

16) Trong hệ SI, ñơn vị của momen lực là: 
A. N/m B. Niutơn (N) 
C. Jun (J) D. N.m 

17) Chọn phát biểu ñúng 
Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục: 
A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và 
cắt trục quay. 
B. Lực có giá song song với trục quay. 
C. Lực có giá cắt trục quay. 
D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và 
không cắt trục quay. 

18) Chọn phát biểu ñúng 
ðiều kiện cân bằng của một chất ñiểm có trục quay cố ñịnh còn 
ñược gọi là: 
A. Quy tắc hợp lực ñồng quy.  
B. Quy tắc hợp lực song song. 
C. Quy tắc hình bình hành.  
D. Quy tắc momen lực. 

19) Momen ngẫu lực ñược tính bằng biểu thức nào sau ñây: 
A. 1 2M M M= +
��� ���� ����

   
B. 1 2M M M= =  
C. 1 2 1 2M (F F )(d d )= + +   
D. 1 1 2 2 1 2M F (d d ) F (d d )= + = +  
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20) Chọn câu phát biểu ñúng 
Một tấm ván nặng 48N ñược bắc qua một bể nước. Trọng tâm của 

tấm ván cách ñiểm tựa A 1,2m và cách ñiểm tựa B 0,6m. Các lực mà 
tấm ván tác dụng lên ñiểm tựa A là: 

A. 16N B. 12N 
C. 8N D. 6N  

21) ðối với vật quay quanh một trục cố ñịnh, câu nào sau ñây là ñúng? 
A. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải ñứng yên. 
B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật ñang quay sẽ lập tức 
dừng lại. 
C. Vật quay ñược là nhờ có momen lực tác dụng lên nó. 
D. Khi thấy tốc ñộ góc của vật thay ñổi thì chắc chắn ñã có 
momen lực tác dụng lên vật.  

22) Chọn câu trả lời ñúng.  
Tác dụng của một lực lên một vật rắn sẽ: 
A. Thay ñổi khi trượt lực ñó trên giá của nó. 
B. Không thay ñổi khi trượt lực ñó trên giá của nó. 
C. Thay ñổi khi tịnh tiến lực ñó trên giá của nó. 
D. Không thay ñổi khi tịnh tiến lực ñó. 
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B. Khi lực tác dụng làm vật biến dạng không còn nữa, vật lấy lại 
hình dạng và kích thước ban ñầu, ta nói vật có tính ñàn hồi. 
C. Khi lực tác dụng làm vật biến dạng không còn nữa, vật không 
lấy lại hình dạng và kích thước ban ñầu, ta nói vật có tính dẻo. 
D. Vật rắn có tính ñàn hồi hay tính dẻo không phụ thuộc vào lực tác 
dụng lên vật. 

Câu 18 :Vật nào dưới ñây chịu biến dạng nén? 
A. Trụ cầu. 
B. Dây cáp của cột giũ cầu treo. 
C. Chiếc xà beng ñang ñẩy hòn ñá to. 
D. Thanh nối các toa xe khi xe lửa ñang chạy. 

Câu 19 : Hệ số ñàn hồi của thanh thép bị biến dạng kéo hoặc nén phụ 
thuộc như thế nào vào tiết diện ngang và ñộ dài ban ñầu của thanh rắn ? 

A. Tỉ lệ thuận với ñộ dài ban ñầu và tiết diện ngang của thanh. 
B. Tỉ lệ thuận với ñộ dài ban ñầu và tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang 
của thanh. 
C. Tỉ lệ thuận với tiết diện ngang của thanh và tỉ lệ nghịch với ñộ 
dài ban ñầu . 
D. Tỉ lệ nghịch với ñộ dài ban ñầu và tiết diện ngang của thanh. 

Câu 20 : Nguyên tắc hoạt ñộng của dụng cụ nào dưới ñây không liên 
quan ñến sự nở vì nhiệt ? 

A. Rơle nhiệt. 
B. Nhiệt kế kim loại. 
C. ðồng hồ bấm giây. 
D. Dụng cụ ño ñộ nở dài 

 
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 ðIỂM) 
CÂU 1 : (3,0 ñiểm) 

Có 0,4g khí Hiñrô ở nhiệt ñộ 27oC, áp suất 105Pa, ñược biến ñổi 
trạng thái qua hai giai ñoạn: nén ñẳng nhiệt ñến áp suất tăng gấp ñôi, sau 
ñó cho dãn nở ñẳng áp trở về thể tích ban ñầu. 

a) Xác ñịnh các thông số (p,V,T) chưa biết của từng trạng thái. 
b) Vẽ ñồ thị mô tả quá trình biến ñổi của khối khí trên trong hệ 

trục (Op,OV). 
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D. P1 < P2. 
Câu 12 : Quá trình nào sau ñây là ñẳng quá trình ? 

A. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm 
căng bóng. 
B. ðun nóng khí trong một bình ñậy kín; 
C. ðun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra ñẩy pittông chuyển 
ñộng; 
D. Cả ba quá trình trên ñều không phải là ñẳng quá trình. 

Câu 13 : Khi nén ñẳng nhiệt  một lượng khí xác ñịnh thì : 
A. Số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích tăng, tỉ lệ thuận với áp 
suất. 
B. Số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích giảm, tỉ lệ thuận với áp 
suất. 
C. Số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích không ñổi. 
D. Cả 3 hiện tượng trên ñều không xảy ra. 

Câu 14 : Câu nào sau ñây nói về tính chất cơ của vật rắn là ñúng 
A. Chỉ có tính ñàn hồi. 
B. Chỉ có tính dẻo. 
C. Ít nhiều ñều có tính ñàn hồi và tính dẻo. 
D. Chỉ có thể có hoặc tính ñàn hồi hoặc tính dẻo. 

Câu 15 : Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến giới hạn bền của một sợi dây 
thép? 

A. ðộ dài và tiết diện của sợi dây thép ; 
B. ðộ dài và chất liệu của sợi dây thép ; 
C. Tiết diện của sợi dây thép ; 
D. Tiết diện và chất liệu của sợi dây thép ; 

Câu 16 : Tính chất nào dưới ñây liên quan ñến vật rắn vô ñịnh hình? 
A. Có nhiệt ñộ nóng chảy xác ñịnh; 
B. Không có nhiệt ñộ nóng chảy xác ñịnh; 
C. Có tính dị hướng ; 
D. Có cấu trúc mạng tinh thể; 

Câu 17 : Nhận xét nào sau ñâu là sai? 
A. Khi vật rắn chịu tác dụng lực, nó bị biến ñổi hình dạng và kích 
thước, gọi là biến dạng. 
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CHƯƠNG IV: CÁC ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðỘNG LƯỢNG 

 
1) ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về hệ kín: 

A. Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau mà không tương tác với 
các vật ngoài hệ. 

B. Trong hệ chỉ có các nội lực từng ñôi trực ñối. 
C. Nếu có các ngoại lực tác dụng vào hệ thì các ngoài lực ñó triệt 

tiêu lận nhau. 
D. Cả 3 ñều ñúng. 

2) Vật m chuyển ñộng có vận tốc thay ñổi từ 1 ñến 2, ñộ biến thiên 
ñộng lượng là: 
A.  = m( 1 – 2). B.  = m( 1 – 2). 

C.  = m( 2 - 1). D.  = m( 1 - 2). 
3) Một viên bi có khối lượng m với vật tốc 1 m/s ñến va chạm với viên 

bi thứ 2 có khối lượng 2m ñang ñứng yên. Sau va chạm 2 viên bi 
chuyển ñộng với vận tốc 0.8 m/s. ñộ lớn vận tốc bi thứ nhất sau khi 
va chạm là: 
A. 0.6 m/s. B. -0.6 m/s. 
C.1,6 m/s. D. -1,6 m/s. 

4) Một viên ñạn bay theo phương ngang với vận tốc 200 m/s thì nổ 
thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau là 1 kg. Mảnh thứ nhất bay 
xuống dưới theo phương thẳng ñứng với vận tốc 400 m/s. Sau khi 
nổ, mảnh 2 bay với vận tốc là 
A. 400 m/s. B. 200 m/s. 

C.400 2 m/s. D. 200 2 m/s. 
5) Một xe có khối lượng 1 tấn chuyển ñộng với vận tốc 36 km/h thì 

hãm phanh sau thời gian 5 s thì dừng lại. Dùng biểu thức dạng 2 của 
ñl II Newton ñể tìm lực hãm? 
A. 1000N. C.2000N. 
B. 200N.  D.ðáp số khác. 

6) Trường hợp nào sau ñây, ñộng lượng của 1 vật ñược bảo toàn 
A. Vật chuyển ñộng chậm dần ñều dưới tác dụng của lực cản. 



Bài tập Vật Lý 10 – HKII   Trường THTH – ðHSP 
 

 8 

B. Các ngoại lực tác dụng vào vật cân bằng nhau. 
C. Vật chuyển ñộng với gia tốc không ñổi. 
D. Vật chuyển ñộng ñều trên 1 cung tròn. 

7) Khi vật chuyển ñộng thẳng ñều, phát biểu nào sau ñây là ñúng: 
A. ðộng lượng của vật không ñổi. 
B. ðộ biến thiên ñộng lượng bằng không. 
C. Xung của lực bằng không. 
D. Tất cả ñều ñúng. 

8) Hai vật có khối lượng m1 = m2 = 1 kg chuyển ñộng theo hai hướng 
ngược chiều nhau với vận tốc v1 = v2 = 2 m/s. Tổng ñộng lượng của 
hệ là: 
A. 2 kg.m/s. C. 4 kg.m/s. 
B. 0. D. ðáp số khác. 

9) Dưới tác dụng của lực F = 4 N, một vật thu ñược gia tốc và chuyển 
ñộng sau thời gian 2 s, ñộ biến thiên ñộng lượng của vật là: 
A. 8 kg.m/s-1. C. 6 kg.m/s. 
B. 4 kg.m/s-1. D. ðáp số khác. 

10) Chọn phát biểu sai  
A. ðộng lượng là ñại vectơ. 
B. ðộng lượng luôn ñược tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 
C. ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương. 
D. ðộng lượng luôn cùng hướng vơi vận tốc vì khối lượng luôn dương. 

11) Chọn câu trả lời ñúng 
Trong hệ SI, ñơn vị của ñộng lượng là 
A. g.m/s B. kg.m/s 
C. kg.m/s2 D. kg.km/h 

12) Chọn phát biểu ñúng nhất 
A. Vectơ ñộng lượng của hệ ñược bảo toàn. 
B. Vectơ ñộng lượng toàn phần của hệ ñược bảo toàn. 
C. Vectơ ñộng lượng toàn phần của hệ kín ñược bảo toàn. 
D. ðộng lượng của hệ kín ñược bảo toàn. 

13) Chọn câu trả lời ñúng  
Biểu thức của ñịnh luật II Niutơn còn ñược viết dưới dạng sau: 
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D. 273K 
Câu 8 : Các ñồ thị 1, 2, 3, 4 vẽ dưới ñây ứng với những ñẳng quá trình 
nào của một lượng khí lí tưởng. 

A. 1 ñẳng nhiệt ; 2 ñẳng tích ; 3 ñẳng nhiệt ; 4 ñẳng tích. 
B. 1 ñẳng áp     ; 2 ñẳng tích ; 3 ñẳng nhiệt ; 4 ñẳng tích. 
C. 1 ñẳng nhiệt ; 2 ñẳng áp   ; 3 ñẳng tích   ; 4 ñẳng tích. 
D. 1 ñẳng nhiệt ; 2 ñẳng tích ; 3 ñẳng tích   ; 4 ñẳng áp. 

Câu 9 : Biểu thức nào sau ñây của ñịnh luật Bôilơ- Mariôt là ñúng nhất? 
A. p1V2 = p2V1  

B. 
V

p
=const 

C. p.V= const 

D. 
p

V
=const 

Câu  10 : Biểu thức nào sau ñây không phù hợp với nội dung của ñịnh 
luật Sáclơ ? 

A. p = po(1 + γt) 

B. const=
T

p
 

C. 
2

2

1

1

T

p

T

p
=  

D. p.T = const 
Câu 11: Một khối khí chuyển trạng thái 1 sang trạng thái 2 như hình 
bên. 
Chọn câu trả lời ñúng 

A. V1 > V2; 
B. P1 > P2;     
C. T1 > T2; 

O 

V 

T 

2 1 

V T T O 

(3) 

P 

V 

P 

(1) 
(2) 

V 

(4) 

V 

O O O 
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D. Phụ thuộc vào vận tốc chuyển ñộng của hành tinh. 
Câu 2 : Vận tốc của hành tinh trong chuyển ñộng xung quanh Mặt Trời 

A. Là hằng số. 
B. Lớn nhất khi hành tinh gần Mặt Trời nhất. 
C. Lớn nhất khi hành tinh xa Mặt Trời nhất. 
D. Thay ñổi nhưng không phụ thuộc khoảng cách ñến Mặt Trời. 

Câu 3 : Áp suất ở ñáy một bình ñựng chất lỏng thì không phụ thuộc: 
A. Gia tốc trọng trường;          
B. Chiều cao chất lỏng;          
C. Khối lượng riêng của chất lỏng; 
D. Diện tích mặt thoáng. 

Câu 4 : Trong dòng chảy ổn ñịnh, vận tốc của chất lỏng ở nơi có tiết 
diện ống hẹp nhất thì: 

A. Lớn nhất; 
B. Nhỏ nhất; 
C. Không ñổi; 
D. Bằng không. 

Câu 5 : Câu nào sau ñây nói về khí lí tưởng là  không ñúng? 
A. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua. 
B. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua. 
C. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va 
chạm. 
D. Khí lí tưởng gây áp suất lên thành bình. 

Câu 6 : ðiều kiện  nhiệt ñộ và áp suất nào sau ñây không phải là ñiều 
kiện tiêu chuẩn? 

A. 00 C và 1,013.105 Pa; 
B. 2730K và 760 mmHg; 
C. 2730K và 1 Pa; 
D. 2730K và 1 atm. 

Câu 7 : Nhiệt ñộ của một khối khí tăng 50oC. Trong nhiệt giai tuyệt ñối 
thì ñộ tăng nhiệt ñộ là 

A. 323K 
B. 50K 
C. 223K 
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14) Chọn câu trả lời ñúng 
Phương trình của ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng cho trường hợp hệ 

hai vật 
A. m1v1 + m2v2 = m1v1

, + m2v2
,  

B. (m1 + m2) 1 2(v v )+
��� ���

, ,
1 21 2m v m v= +
��� ���

 

C. , ,
1 2 2 1 1 22 1m v m v m v m v+ = +

��� ���

��� ���

  

D. , ,
1 1 2 2 1 21 2m v m v m v m v+ = +

��� ���

��� ���

 

15) Chọn câu trả lời ñúng 
Chuyển ñộng bằng phản lực tuân theo: 
A. ðịnh luật bảo toàn công.  
B. ðịnh luật II Niutơn. 
C. ðịnh luật bảo toàn ñộng lượng.  
D. ðịnh luật III Niutơn. 

16) Chọn câu trả lời ñúng 
Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g có vận tốc 
v1= 3m/s, v2=2m/s. Biết 1 2v v↑↓

��� ���

. ðộ lớn ñộng lượng của hệ là: 
A. 1,2 kg.m/s B. 0 
C. 120 kg.m/s D. 60 2kg.m / s  

17) Chọn câu trả lời ñúng  
Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1= 1 kg, m2= 4kg có vận tốc 
v1= 3 m/s, v2= 1 m/s. Biết 1v

���

⊥ 2v
���

. ðộ lớn ñộng lượng của hệ là: 
A. 0,5kg.m/s B. 5kg.m/s 
C. 7kg.m/s D. Một giá trị khác. 
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CÔNG – CÔNG SUẤT 

1) Trường hợp nào sau ñây, công của lực có giá trị dương: 
A. Lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển ñộng của vật. 
B. Vật di chuyển ñược quãng ñường khác không. 
C. Lực tác dụng lên vật có phương vuông góc với phương chuyển 

ñộng của vật. 
D. Lực tác dụng lên vật cùng chiều với chuyển ñộng của v 

2) Chọn câu sai: 
A. Giá trị công phụ thuộc hệ quy chiếu. 
B. Lực chỉ thực hiện công khi giá của nó vuông góc với hướng 

chuyển ñộng. 
C. Với máy cơ học không làm lợi cho ta về công vì công có giá trị 

không ñổi. 
D. Công suất là ñại lượng ñặc trưng cho khả năng thực hiện công 

của các máy khác nhau trong từng thời gian. 
3) Chọn câu ñúng: 

A. Công của trọng lực luôn dương. 
B. Công của lực ma sát luôn âm. 
C. Khi vật ñổi chiều chuyển ñộng thì ma sát ñổi dấu. 
D. Lực mà sát là lực thế. 

4) Công của trọng lực không phụ thuộc vào yếu tố nào sau ñây: 
A. Khối lượng vật. 
B. Quỹ ñạo của chuyển ñộng. 
C. Gia tốc trọng trường. 
D. ðộ cao ñiểm ñầu và ñiểm cuối. 

5) Trong những lực sau, lực nào mà công của chúng phụ thuộc vào 
dạng của quỹ ñạo: 
A. Lực hấp dẫn. C. Lực ma sát 
B. Lực tĩnh ñiện. D. Lực ñàn hồi. 

6) Chọn câu sai: Công cu Ya lực: 
A. Là ñại lượng vô hướng  
B. Có giá trị ñại số. 
C. ðược tính bằng biểu thức: F.S.cosα  
D.Luôn luôn dương. 
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a) Hãy cho biết giá ñỡ sẽ nằm lệch về phía ñầu A hay ñầu B? Giải 
thích. 

b) Tìm vị trí của giá ñỡ trên. 
 

CÂU 2 : (3,0 ñiểm) 
Một vật  ñược thả trượt không vận tốc ñầu từ ñỉnh mặt phẳng 

nghiêng cao 10m, nghiêng góc 30o so với mặt ngang. 
a) Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng, áp dụng ñịnh luật bảo 

toàn cơ năng tìm vận tốc của vật tại chân dốc. 

b) Thực tế có ma sát trên mặt phẳng nghiêng, hệ số ma sát là 
6

3
. 

- Tìm vận tốc của vật tại chân dốc. 
- Sau ñó vật tiếp tục chuyển ñộng trên mặt ngang. Cho hệ số ma 

sát trên mặt ngang cùng là 
6

3
. Tìm quãng ñường vật ñi ñược 

trên mặt ngang cho ñến khi dừng lại. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ðỀ KIỂM TRA T ẬP TRUNG HỌC KỲ II 

Ngày : 13 – 4 – 2007 
ðỀ LẺ Lớp : 10A Thời gian : 45 phút 

 
A. PHẦN LÝ THUYẾT : (5,0 ñiểm) 
Câu 1: Theo ñịnh luật Kêple III, chu kì chuyển ñộng của một vòng quĩ 
ñạo của một hành tinh : 

A. Giống nhau ñối với mọi hành tinh; 
B. Phụ thuộc vào khối lượng của hành tinh; 
C. Phụ thuộc vào bán kính trung bình của quĩ ñạo; 

h 

A 

B C D 
30o 
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C. Công suất, ngoại lực. 
D. Công suất, nội lực. 

Câu 18: ðiền từ ñúng vào chỗ trống: 
Công của trọng lực bằng ……………… tại vị trí ñầu và tại vị trí 

cuối, tức là bằng ñộ ……………… 
A. Hiệu thế năng, giảm thế năng. 
B. Hiệu ñộng năng, giảm ñộng năng. 
C. Hiệu thế năng, giảm ñộng năng. 
D. Hiệu thế năng, tăng ñộng năng. 

Câu 19: Chọn câu sai: 
A. Va chạm ñàn hồi là loại va chạm mà sau khi va chạm, hai vật 

tiếp tục chuyển ñộng tách rời nhau với vận tốc riêng biệt. 
B. Va chạm mềm là loại va chạm mà sau khi va chạm, hai vật dính 

vào nhau thành một khối chung và chuyển ñộng với cùng một 
vận tốc. 

C. Tổng ñộng năng của hệ ñược bảo toàn ñối với cả hai loại va 
chạm. 

D. Tổng ñộng lượng của hệ ñược bảo toàn ñối với cả hai loại va 
chạm. 

Câu 20: Chọn câu trả lời ñúng: 
Thả một vật trượt không vận tốc ñầu trên mặt phẳng nghiêng có 

ma sát: 
A. Có sự biến ñổi qua lại giữa ñộng năng và thế năng nhưng cơ 

năng ñược bảo toàn. 
B. Cơ năng của vật bằng giá trị ñộng năng cực ñại. 
C. ðộ biến thiên ñộng năng bằng công của lực ma sát. 
D. ðộ giảm thế năng bằng công của trọng lực. 

 
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 ðIỂM) 
CÂU 1 : (2,0 ñiểm) 

Thanh AB ñồng chất tiết diện ñều, khối lượng 2kg, dài 1m. Tại 2 
ñầu A, B lần lượt treo 2 vật m1 = 5kg, m2 = 
8kg. Thanh AB ñược giữ cân bằng nằm 
ngang trên một giá ñỡ. 

A B 

m1 m2 
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7) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt 

phẳng ngang một góc α. Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài S 
của mặt phẳng nghiêng là: 

A. 
msFA k.m.g.sin= α  B.

msFA k.m.g.cos= − α  

C. 
msFA k.m.g.sin .S= α  D.

msFA k.m.g.cos .S= − α  

8) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi một vật trượt ñi lên trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt 

phẳng ngang một góc α. Công do trọng lực thực hiện trên chiều dài S 
của mặt phẳng nghiêng là: 

A. PA m.g.sin S= α  B. PA m.g.cos .S= α  
C. PA m.g.sin .S= − α  D. PA m.g.cos .S= − α  

9) Chọn câu trả lời ñúng 
Kilôoat giờ là ñơn vị của: 
A. Hiệu suất. B.Công suất. 
C. ðộng lượng. D. Công. 
 

10) Chọn câu sai: Công của trọng lực khi vật di chuyển trong trọng trường 
A. Không phụ thuộc vào vị trí ñiểm ñầu và ñiểm cuối. 
B. Không phụ thuộc vào ñường cong dịch chuyển. 
C. ði lên công âm. 
D. ði xuống công dương. 

NĂNG LƯỢNG – ðỘNG NĂNG – THẾ NĂNG 

1) Phát biểu nào sau ñây là ñúng khi nói về ñộng năng ? 
A. ðộng năng là ñại lượng vô hướng và luôn dương. 
B. ðộng năng có tính tương ñối vì ñộng năng phụ thuộc vào hướng 

và ñộ lớn của vận tốc. 
C. ðộng năng ñược tính bằng tích khối lượng và vận tốc. 
D. Cả 3 ñều ñúng. 

2) ðại lượng nào sau ñây phụ thuộc hệ quy chiếu: 
A. ðộng năng, cơ năng.  C. Công, ñộng năng. 
B. Thế năng, năng lượng.  D. Tất cả ñều ñúng. 
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3) Thế năng trọng trường. Chọn câu sai: 
A. Phụ thuộc vào vận tốc rơi của vật. 
B. Phụ thuộc vào vị trí tương ñối giữa các vật. 
C. Phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng. 
D. ðộ giảm thế năng bằng công của trọng lượng. 

4) Trong các ñại lượng sau, ñại lượng nào có ñơn vị không phải là Jun (J) ? 
A. ðộng năng.   C. ðộng lượng. 
B. Cơ năng.   D. Công. 

5) Trong chuyển ñộng của con lắc ñơn, khi vật chuyển ñộng ñi lên, lực 
căng dây T: 
A. Thực hiện công dương. C. Thực hiện công âm. 
B. Không thực hiện công. D. Có thực hiện công. 

6) Khi tên lửa chuyển ñộng thì vận tốc và khối lượng ñều thay ñổi. Khi khối 
lượng giảm ñi một nửa, vận tốc tăng gấp ñôi thì ñộng năng của tên lửa 
A. Không ñổi.   C. Tăng gấp 2. 
B. Tăng gấp 4.   D. Tăng gấp 8. 

7) Trong va chạm ñàn hồi: 
A. ðộng lượng ñược bảo toàn, ñộng năng không ñược bảo toàn. 
B. ðộng lượng không ñược bảo toàn, ñộng năng ñược bảo toàn. 
C. Cả ñộng năng, ñộng lượng ñược bảo toàn. 
D. Cả ñộng năng và ñộng lượng ñươc bảo toàn. 

8) Một vật có trọng lượng 100N, trượt không ma sát trên mặt phẳng 
nghiêng cao 10m. Khi ñến giữa mặt phẳng nghiêng thì vận tốc triệt 
tiêu. Công của trọng lực của P là: 
A. – 1000J.   C. – 10000J. 
B. – 5000J.   D. – 500. 

9) Chọn phát biểu sai  
A. ðộng năng là ñại lượng vô hướng. 
B. ðộng năng luôn luôn dương. 
C. ðộng năng có tính tương ñối. 
D. ðộng năng tỉ lệ nghịch với bình phương vận tốc. 

10) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi vật có khối lượng không ñổi nhưng vận tốc tăng gấp ñôi thì 

ñộng năng của vật sẽ: 
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Câu 12: Hai  quả cầu nhỏ chuyển ñộng trên mặt phẳng ngang không ma 
sát ñến va chạm nhau thì : 

A. Không thể tạo thành hệ kín vì chịu lực hút của trái ñất. 
B. Có thể tạo thành hệ kín vì các ngoại lực cân bằng nhau. 
C. Có thể tạo thành hệ kín vì các ngoại lực lớn cân bằng nhau còn 

các lực khác nhỏ không ñáng kể. 
D. Tạo thành hệ kín vì không có ngoại lực tác dụng. 

Câu 13: Trường hợp nào trọng lực không sinh công  
A. Người ñội thúng gạo ñi trên ñường nằm ngang. 
B. Kéo thùng nước lên cao. 
C. Ôtô lên dốc ñều. 
D. Ôtô xuống dốc. 

Câu 14: Công của trọng lực : 
A. Luôn là công âm. 
B. Không phụ thộc vào hình dạng quĩ ñạo chuyển ñộng. 
C. Có giá trị âm hoặc dương tuỳ theo việc chọn chiều dương 
D. Là một ñại lượng vô hướng luôn dương. 

Câu 15: Công của lực ma sát : 
A. Phụ thuộc vào chiều chuyển ñộng. 
B. Luôn là công âm. 
C. Không phụ thuộc vào hình dạng quĩ ñạo chuyển ñộng. 
D. Có giá trị âm hoặc dương tuỳ theo việc chọn chiều dương. 

Câu 16: Chọn câu trả lời sai: 
Công suất có ñơn vị là: 

A. Oát (W). 
B. Kilôoat (KW). 
C. Kilôoat giờ (KWh). 
D. Mã lực. 

Câu 17: ðiền từ ñúng vào chỗ trống: 
ðộ biến thiên ñộng năng của một vật trên một ñoạn ñường nào 

ñó bằng ……………… của ……………… tác dụng lên vật trên ñoạn 
ñường ñó. 

A. Công, nội lực. 
B. Công, ngoại lực. 
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B. Một vật bị lệch khỏi trạng thái cân bằng không bền thì không tự 
trở về ñược vị trí ñó. 

C. Cân bằng không bền có trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các 
ñiểm lân cận. 

D. Nghệ sĩ xiếc ñang biểu diễn thăng bằng trên dây là cân bằng 
không bền. 

Câu 8: Ở trường hợp nào sau ñây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay 
quanh trục? 

A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt 
trục quay. 

B. Lực có giá song song trục quay. 
C. Lực có giá cắt trục quay. 
D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và 

không cắt trục quay. 
Câu 9: ðoạn thẳng nào sau ñây là cánh tay ñòn của lực? 

A. Khoảng cách từ trục quay ñến giá của lực. 
B. Khoảng cách từ trục quay ñến ñiểm ñặt của lực. 
C. Khoảng cách từ vật ñến giá của lực. 
D. Khoảng cách từ trục quay ñến vật. 

Câu 10: Chọn câu phát biểu sai: 
A. Ngẫu lực có tác dụng làm cho vật quay. 
B. Ngẫu lực là hợp lực của hai lực song song ngược chiều. 
C. Momen ngẫu lực là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay 

của ngẫu lực. 
D. Không thể tìm ñược hợp lực của ngẫu lực. 

Câu 11: Chọn phát biểu ñúng về ñộng lượng. 
A. ðộng lượng là ñại lượng ñặc trưng cho chuyển ñộng về mặt 

ñộng học. 
B. ðộng lượng ñược ñịnh nghĩa bằng tích khối lượng với tốc ñộ của 

vật. 
C. ðộng lượng chỉ cho biết phương chiều và ñộ nhanh chậm của 

chuyển ñộng. 
D. ðộng lượng là ñại lượng vectơ ñược tính bằng tích khối lượng 

với vectơ vận tốc của vật. 
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A. Giảm phân nửa. B. Tăng gấp ñôi. 
C. Không thay ñổi. D. Tăng gấp bốn lần. 

11) Chọn câu trả lời ñúng 
Một viên ñạn có khối lượng m = 40g ñang bay ngang với vận tốc 

v1 = 80m/s xuyên qua một bao cát dày 40cm. Lực cản trung bình của 
bao cát tác dụng lên viên ñạn là Fc = -315N. Sau khi ra khỏi bao cát ñạn 
có vận tốc là: 

A. 10 m/s B. 15 m/s 
C. 20 m/s D. 30 m/s 

12) Chọn câu sai  
Công của trọng lực: 
A. Không phụ thuộc vào dạng của quỹ ñạo chuyển ñộng. 
B. Luôn luôn dương. 
C. Phụ thuộc vào vị trí ñầu của vật chuyển ñộng. 
D. Phụ thuộc vào vị trí cuối của vật chuyển ñộng. 

13) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi vật chịu tác dụng của lực thế: 
A. Cơ năng ñược bảo toàn. B. ðộng năng ñược bảo toàn. 
C. Thế năng ñược bảo toàn. D. Công ñược bảo toàn. 

14) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi vật chịu tác dụng của lực không phải lực thế: 
A. Cơ năng của vật ñược bảo toàn. 
B. ðộng năng của vật ñược bảo toàn. 
C. Thế năng của vật ñược bảo toàn. 
D. Năng lượng toàn phần của vật ñược bảo toàn. 

15) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi con lắc ñơn dao ñộng ñến vị trí cao nhất: 
A. ðộng năng ñạt giá trị cực ñại. B. Thế năng ñạt giá trị cực ñại.  
C. Cơ năng bằng không. D. Thế năng bằng ñộng năng. 

16) Chọn câu trả lời ñúng 
Một vật ñược thả rơi tự do, trong quá trình vật rơi: 
A. ðộng năng của vật không thay ñổi. 
B. Thế năng của vật không thay ñổi. 
C. Tổng ñộng năng và thế năng của vật không thay ñổi. 
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D. Tổng ñộng năng và thế năng của vật luôn thay ñổi. 
17) Chọn câu trả lời ñúng 

Một vật có khối lượng m = 500g rơi tự do từ ñộ cao h = 20m so 
với mặt ñất. Bỏ qua sức cản của không khí. Khi lấy g = 10m/s2. Công 
của trọng lực ñã thực hiện trong thời gian 0,4s là: 

A. 4J  B. 10J 
C. 40J D. 96J 

18) Chọn câu sai 
A. Va chạm ñàn hồi là loại va chạm mà sau khi va chạm, hai vật 
tiếp tục chuyển ñộng tác rời nhau với vận tốc riêng biệt. 
B. Va chạm mềm là loại va chạm mà sau khi va chạm, hai vật dính vào 
nhau thành một khối chung và chuyển ñộng với cùng một vận tốc. 
C. Tổng ñộng lượng của hệ ñược bảo toàn ñối với cả hai loại va chạm. 
D. Tổng ñộng năng của hệ ñược bảo toàn ñối với cả hai loại va chạm. 

19) Ví dụ nào sau ñây là ví dụ về va chạm mềm: 
A. Mũi tên bắn vào bia di ñộng. B. Chân cầu thủ ñá quả bóng. 
C. Vợt ñỡ quả bóng ten-nít. D. Vợt ñỡ quả bóng bàn. 

20) Chọn câu trả lời ñúng 
Trong thực tế, ñể khẩu pháo sau khi nhả ñạn ít bị giật lùi về phía 
sau, người ta thường: 
A. Tăng khối lượng viên ñạn. B. Giảm vận tốc của viên ñạn. 
C. Tăng khối lượng của khẩu pháo. D.Giảm khối lượng của khẩu pháo. 

21) Chọn câu trả lời ñúng 
Một súng ñại bác có khối lượng M ñược ñặt trên mặt ñất nằm 

ngang. Bắn một viên ñạn khối lượng m hợp với phương nằm ngang một 
góc α. Vận tốc của viên ñạn là v, vận tốc giật lùi V’ của súng là: 

A. 
mvcos

V '
M

α= −  B.
mvsin

V '
M

α=  

C. 
mvcos

V '
M

α=  D. 
mv cos

V '
M

α=
��

���

 

22) Chọn câu sai 
Khi vật chịu tác dụng của lực thế: 
A. Cơ năng có giá trị không ñổi. 
B. ðộ tăng ñộng năng bằng ñộ giảm thế năng. 
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C. Hai lực cùng giá, cùng ñộ lớn, ngược chiều và cùng ñặt lên một 
vật. 

D. Hai lực trực ñối ñặt lên hai vật khác nhau. 
Câu 3: ðiền từ ñúng vào chỗ trống 
 Trọng tâm là ñiểm ñặt của …………………………… tác dụng 
lên vật. 

A. Lực 
B. Trọng lực 
C. Trọng lượng 
D. Lực hấp dẫn 

Câu 4: ðiều kiện nào sau ñây là ñủ ñể hệ ba lực tác dụng lên cùng một 
vật là cân bằng? 

A. Ba lực ñồng quy. 
B. Ba lực ñồng phẳng. 
C. Ba lực ñồng quy và ñồng phẳng. 
D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. 

Câu 5: Tác dụng 3 lực có ñộ lớn 3N, 4N, 5N vào một vật. Vật ở trạng 
thái cân bằng. Nếu ta thôi không tác dụng lực có ñộ lớn 4N vào vật thì 
hợp lực của hai lực còn lại có ñộ lớn : 

A. 3N 
B. 5N 
C. 4N 
D. Một giá trị khác 

Câu 6: ðiền từ vào chỗ trống 
Hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng vào một vật 

rắn là một lực ………………………, ……………………… với hai lực 
và có ñộ lớn bằng …………… của hai lực ñó. 

A. Song song, ngược chiều, tổng. 
B. Song song, cùng chiều, tổng 
C. Song song, cùng chiều, hiệu 
D. Song song, ngược chiều, hiệu. 

Câu 7: Chọn câu trả lời sai: 
A. Một vật cân bằng không bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng 

ñó thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa khỏi vị trí ñó. 
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1. Công của trọng lực của hệ trong chuyển ñộng. 

2. Vận tốc của vật ở cuối ñoạn ñường trên. 

3. Sau khi ñi ñược 3m thì dây bị ñứt. Hai vật sẽ chuyển ñộng 
như thế nào? Tính ñộ cao cực ñại mà vật 1 lên ñược kể từ lúc 
thả cho hệ chuyển ñộng. 

CÂU 4 : ( 2 ñiểm) 
Một khối khí biến ñổi theo một chu 
trình như ñồ thị hình vẽ.  
Cho V1 = 15l. 

1. Xác ñịnh các thông số của các 
trạng thái. 

2. Tính nhiệt lượng khối khí tỏa ra 
trong quá trình ñẳng nhiệt. Biết 
công mà khối khí thực hiện trong 
cả chu trình là 3000J. 

 
ðỀ KIỂM TRA T ẬP TRUNG HỌC KỲ II 

Ngày : 28 – 2 – 2007 
ðỀ CHẴN Lớp : 10A -  Thời gian : 45 phút 

 
A. PHẦN LÝ THUY ẾT : (0,25 ×××× 20c = 5,0 ñiểm) 
Câu 1: Chọn câu phát biểu ñúng: 

A. Hai lực trực ñối là hai lực cùng giá, cùng chiều, có ñộ lớn bằng 
nhau. 

B. Hai lực trực ñối là hai lực có giá song song, ngược chiều, có ñộ 
lớn bằng nhau. 

C. Hai lực trực ñối là hai lực cùng giá, ngược chiều, có ñộ lớn bằng 
nhau. 

D. Hai lực trực ñối là hai lực có giá song song, cùng chiều, có ñộ 
lớn  bằng nhau. 

Câu 2: Hai lực trực ñối không cân bằng là: 
A. Hai lực trực ñối cùng ñặt trên một vật. 
B. Hai lực cùng giá, cùng ñộ lớn, ngược chiều. 

T(K) 

p (N/m2) 

3.10 5  

200  600  

(1)  (2)  

(3)  

0
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C. ðộ giảm ñộng năng bằng ñộ tăng thế năng. 
D. Cơ năng của vật biến thiên. 

23) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi ngoài lực thế, còn có lực khác không phải lực thế tác dụng lên vật thì: 
A. Cơ năng ñược bảo toàn. 
B. Thế năng của vật không thay ñổi. 
C. Cơ năng của vật biến thiên. 
D. ðộ biến thiên ñộng năng bằng công của trọng lực. 

24) Chọn câu trả lời ñúng 
Thả một vật trượt không vận tốc ñầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát: 
A. Có sự biến ñổi qua lại giữa ñộng năng và thế năng nhưng cơ 
năng ñược bảo toàn. 
B. Cơ năng của vật bằng giá trị ñộng năng cực ñại. 
C. ðộ biến thiên ñộng năng bằng công của lực ma sát. 
D. ðộ giảm thế năng bằng công của trọng lực. 

CÁC ðỊNH LUẬT KEPLE – CHUYỂN ðỘNG CỦA CÁC VỆ TINH 

1) Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào ở gần Mặt Trời nhất ? 
A. Sao Thủy. C. Sao Hỏa. 
B.  Sao Kim. D. Trái ñất. 

2) Trong hệ mặt trời, hành tinh nào có kích thước lớn nhất ? 
A. Sao Thủy. C. Sao Thổ 
B. Sao Hỏa. D. Sao Mộc. 

3) Sao Hôm và Sao Mai là hai tên gọi khác của hành tinh nào sau này ? 
A. Sao Thủy.  C. Sao Kim. 
B. Sao Thổ.  D. Sao Hải Vương. 

4) Chọn câu trả lời ñúng 
Vận tốc vũ trụ cấp I có giá trị: 
A. v= 7,9km/s B. v= 11,2km/s 
C. v= 16,7km/s D. v= 20,1km/s 

5) Chọn phát biểu sai  
A. Vận tốc vũ trụ cấp I là vận tốc cần thiết ñể ñưa một vệ tinh lên 
quỹ ñạo quanh trái ñất mà không rơi trở về trái ñất. 
B. Khi ñạt tới vận tốc vũ trụ cấp II, vệ tinh sẽ ñi ra khỏi trái ñất theo một 
quỹ ñạo parabol và trở thành vệ tinh nhân tạo của trái ñất. 
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C. Khi ñạt tới vận tốc vũ trụ cấp II,  vệ tinh sẽ ñi ra khỏi trái ñất theo một 
quỹ ñạo parabol và trở thành vệ tinh nhân tạo của mặt trời. 
D. Khi ñạt tới vận tốc vũ trụ cấp III, vệ tinh sẽ ñi ra khỏi hệ mặt 
trời theo một quỹ ñao parabol. 

6) Chọn câu phát biểu ñúng 
Theo ñịnh luật I Kê-ple: 
A. Mọi hành tinh ñều chuyển ñộng theo các quỹ ñạo tròn. 
B. Chỉ có trái ñất chuyển ñộng theo quỹ ñạo tròn, các hành tinh 
khác chuyển ñộng theo quỹ ñạo hình elip. 
C. Chỉ có trái ñất chuyển ñộng hình elip, các hành tinh khác 
chuyển ñộng theo quỹ ñạo tròn. 
D. Mọi hành tinh ñều chuyển ñộng theo các quỹ ñạo elip mà mặt 
trời là một tiêu ñiểm. 
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Câu 4 : (2 ñiểm) 
           Một khối khí lý tưởng có thể tích 100cm3, nhiệt ñộ 177oC, áp suất 
1atm, ñược biến ñổi qua 2 quá trình sau: 
- Từ trạng thái ñầu, khối khí ñược biến ñổi ñẳng tích sang trạng 

thái 2 có áp suất tăng gấp 2 lần. 
- Từ trạng thái 2 biến ñổi ñẳng nhiệt, thể tích sau cùng là 50cm3. 

1. Tìm các thông số trạng thái chưa biết của khối khí. 
2. Vẽ ñồ thị biểu diễn các quá trình biến ñổi trong hệ tọa ñộ  

(pOV) . 
 

ðỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  2005 – 2006 
Ngày thi:  09 – 5 – 2006- Lớp: 10 

Thời gian: 60 phút. 
 
CÂU 1 : (3 ñiểm) 

1. ðịnh nghĩa và viết biểu thức moment lực. 
2. Quy tắc hợp lực 2 lực song song ngược chiều: Phát biểu, biểu 

thức, hình vẽ. 
3. Phát biểu và viết biểu thức ñịnh lý ñộng năng. 

 CÂU 2 : (2 ñiểm) 
1. Nội năng của vật là gì? Có mấy cách làm biến ñổi nội năng? Hãy 

dựa vào thuyết ñộng học phân tử giải thích tại sao nội năng khí lý 
tưởng phụ thuộc vào nhiệt ñộ T. 

2. Trong quá trình một lượng khí giãn nở ñẳng áp nó nhận nhiệt 
lượng hay truyền nhiệt lượng? Vì sao? 

 
CÂU 3 : (3 ñiểm) 
Giải bài toán sau bằng phương pháp năng lượng 

Cho cơ hệ như hình vẽ, trong ñó 2 vật có khối lượng 
m1 = 1kg, m2 = 4kg. Bỏ qua mọi ma sát. Khối lượng của dây 
và ròng roc không ñáng kể. Dây không dãn. Lấy g = 10 m/s2. 
Ban ñầu hệ ñứng yên. Thả cho hệ chuyển ñộng, sau khi vật 1m  
chuyển ñộng ñược 3m. Tính : 

1m  
2m  
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chuyển ñộng theo hai hướng vuông góc nhau như hình vẽ. Tính vận tốc 
mỗi viên bi sau va chạm. 
Biết m1 = 2m2. 

ðỀ KIỂM TRA T ẬP TRUNG NGÀY 29 – 03 – 2006 
MÔN: VẬT LÝ – KH ỐI 10 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 
Câu 1: (2 ñiểm) 

1. Phát biểu ñịnh luật bảo toàn cơ năng tổng quát. Viết biểu thức 
ñịnh luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp trọng lực. 

2. Con lắc ñơn chiều dài l=1m ñược kéo lệch so với phương thẳng 
ñứng góc 600 rồi buông nhẹ. Tính vận tốc con lắc tại vị trí cân 
bằng. 

 

Câu 2 : (3 ñiểm) 
1. Trình bày nội dung cơ bản của thuyết ñộng học phân tử. Dùng 

thuyết này giải thích tại sao trong quá trình ñẳng nhiệt thì áp suất 
của một khối khí xác ñịnh tăng khi thể tích giảm. 

2. Phát biểu và viết biểu thức ñịnh luật Boyle - Mariotte. 
Áp dụng : Khối khí lý tưởng có áp suất 1atm ñược làm tăng áp 
suất lên ñến 3atm ở nhiệt ñộ không ñổi thì thể tích biến ñổi một 
lượng là 3l. Tìm thể tích ban ñầu và lúc sau của khối khí. 

 
Câu 3: (3 ñiểm) 
 Dùng phương pháp năng lượng giải bài toán sau: 
Vật m1=1kg ñang chuyển ñộng với vận tốc v0=10m/s bắt ñầu lên dốc 
nghiêng α=300. 

1. Giả sử mặt phẳng nghiêng không ma sát, tìm ñộ cao lớn nhất mà 
vật lên ñược. 

2. Thực tế mặt phẳng nghiêng có masát với Fms=0,3P1, thì ñộ cao 
cực ñại vật lên ñược là bao nhiêu? Tìm vận tốc của vật khi trượt 
trở về chân dốc. 

3. Khi trượt trở về chân dốc, vật va chạm mềm với vật m2=1,5kg 
ngay tại chân dốc. Tìm vận tốc sau va chạm và lượng nhiệt sinh 
ra.  
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CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU 
 
1) Khi nói về áp suất chất lỏng, ñiều nào sau ñây là ñúng ? 

A. Tại mỗi ñiểm trong chất lỏng, áp suất theo mọi phương là như nhau. 
B. Áp suất chất lỏng ở những ñiểm có ñộ sau khác nhau thì khác nhau. 
C. ðơn vị của áp suất là Pa. 
D. Cả 3 ñều ñúng. 

2) ðặc trưng nào sau ñây không ñúng với ñiều kiện chảy ổn ñịnh của 
chất lỏng ? 
A. Chất lỏng là chất ñồng tính. 
B. Vận tốc chất lỏng không phụ thuộc vào thời gian. 
C. Khi chất lỏng chảy, chỉ có xoáy nhẹ. 
D. Chất lỏng không nén và không ma sát. 

3) Phát biểu nào sau ñây là ñúng ? Khi chất lỏng chảy trong ống nằm ngang: 
A. Chỗ nào có tiết diện càng lớn thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất 

tĩnh càng lớn và ngược lại. 
B. Chỗ nào có tiết diện càng lớn thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất 

tĩnh càng nhỏ và ngược lại. 
C. Chỗ nào có tiết diện càng nhỏ thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất 

tĩnh càng lớn và ngược lại. 
D. Chỗ nào có tiết diện càng nhỏ thì vận tốc chảy càng nhỏ, áp suất 

tĩnh càng nhỏ và ngược lại. 
4) Tác dụng một lưc F1 = 500N lên một pít-tông nhỏ của một máy ép 

nước. Diện tích của Pít-tông nhỏ là 3cm2, diện tích của pít-tông lớn 
là 150cm2. Lực tác dụng lên pit-tông lớn có giá trị: 
A. F2 = 2,5.103N. C. F2 = 2,5.104N. 
B. F2 = 2,5.104N. D. F2 = 2,5.105N. 

5) ðiền từ thích hợp vào chỗ trống: 
Trong một dòng,...................của chất lỏng .................. với ............ 

tiết diện của ống. 
A. Vận tốc, tỉ lệ thuận, thể tích. 
B. Vận tốc, tỉ lệ thuận, diện tích. 
C. Vận tốc, tỉ lệ nghịch, thể tích. 
D. Vận tốc, tỉ lệ nghịch, diện tích. 
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6) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi chảy ổn ñịnh, lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là: 
A. Luôn thay ñổi. B. Không ñổi. 
C. Không xác ñịnh. D. Xác ñịnh. 

7) Chọn câu trả lời ñúng 
Trong dòng chảy của chất lỏng 
A. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các ñường dòng càng sít nhau. 
B. Nơi có vận tốc càng bé thì ta biểu diễn các ñường dòng càng sít nhau. 
C. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các ñường dòng càng xa nhau. 
D. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các ñường dòng càng khó. 

8) ðiền từ thích hợp và chỗ trống 
Áp suất ở những ñiểm có ñộ sâu ................... thì .................... 
A. Khác nhau, giống nhau. B. Giống nhau, khác nhau.  
C. Khác nhau, khác nhau. D. Giống nhau, giống nhau. 

9) ðơn vị nào sau ñây không phải là ñơn vị áp suất: 
A. N/m2 B. atm 
C. Torr D. N/m3 

10) Chọn câu trả lời ñúng 
Chất lỏng lí tưởng là chất lỏng thoả mãn các ñiều kiện nào sau ñây: 
A. Chất lỏng không nhớt. B. Sự chảy là ổn ñịnh. 
C. Chất lỏng không chịu nén. D. Tất cả ñều ñúng. 

11) Chọn phát biểu sai 
A. Áp suất có giá trị bằng lực trên một ñơn vị diện tích. 
B. Áp suất là như nhau tại tất cả các ñiểm trên cùng một mặt nằm ngang. 
C. Áp suất ở những ñiểm có ñộ sâu khác nhau thì như nhau. 
D. Tại mỗi ñiểm của chất lỏng, áp suất theo mọi phương là như nhau. 

12) Chọn phát biểu ñúng 
A. Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất 
ñộng tại một ñiểm bất kì là một hằng số. 
B. Trong một ống dòng không nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp 
suất ñộng tại một ñiểm bất kì là một hằng số. 
C. Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất 
ñộng là một hằng số. 
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ðỀ KIỂM TRA T ẬP TRUNG NGÀY 01 – 03 – 2006 
MÔN: VẬT LÝ – KH ỐI 10 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 
Câu 1: (2 ñiểm) 

1. Nêu ñiều kiện cân bằng của chất ñiểm chịu tác dụng của ba 
lực .  
(Có vẽ hình ) 

2. Nêu ñặc ñiểm về trọng tâm của vật rắn . 
 
Câu 2: (3 ñiểm) 

1. Phát biểu ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng và viết biểu thức của 
ñịnh luật này trong trường hợp hệ có 2 vật. 

2. ðịnh nghĩa công cơ học và nêu ñặc ñiểm công của trọng lực. 
3. Áp dụng: Một vật m=1kg ở ñộ cao 2m ñược ném lên với vận tốc 

10m/s. Tính ñộng năng, thế năng của vật và công trọng lực ở ñộ 
cao cực ñại mà vật ñạt ñược. Chọn gốc thế năng ở mặt ñất. Lấy g 
= 10 m/s2 . 

 
Câu 3: (3 ñiểm) 
 Một vật có khối lượng m = 2 kg ñược treo 
như hình vẽ. Dây không dãn, AB = 30 cm, AC = 
40 cm. Tính lực căng của dây treo và phản lực của 
thanh ngang AB trong các trường hợp : 

1. Thanh ngang AB có khối lượng không 
ñáng kể. 

2. Thanh ngang AB có khối lượng m0 = 2 kg 
phân bố ñều trên thanh. 

Lấy g = 10 m/s2 . 
 
Câu 4: (2 ñiểm) 

Viên bi thứ nhất ñang chuyển 
ñộng với vận tốc 

 3 2  m/s thì va chạm với viên bi thứ hai 
ñang ñứng yên. Sau va chạm hai viên bi 

A B 

C

1 2 45o 
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m1 

m2 

b.Tính lực căng dây. 
 
 
22. Cho một hệ như hình vẽ. Dây không 

co dãn, bỏ qua khối lượng dây, ròng 
rọc. m1=m2=1kg. Khi hệ bắt ñàu 
chuyển ñộng m1ở cách ñất h=1,6m. 

a.Bỏ qua ma sát. Tính vận tốc của 
m1 khi nó chạm ñất. Vật m2 chuyển 
ñộng thế nào sau khi m1 chạm ñất? 

b.Nếu hệ số ma sát giữa m2 và sàn là 0,2 thì m2 còn chuyển 
ñộng một ñoạn bao nhiêu sau khi m1 chạm ñất. 

 Lấy g=10m/s2, giả sử mặt sàn ñủ dài ñể m2 chuyển ñộng mà 
không chạm vào ròng rọc. Giải bài toán bằng phương pháp bảo toàn. 
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D. Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất 
ñộng tại một ñiểm bất kì luôn thay ñổi. 

13) Chọn câu giải thích ñúng 
Tại sao không nên ñứng gần ñường ray khi tàu ñang chạy nhanh? 
A. Lớp không khí xung quanh tàu chuyển ñộng nhanh hơn gây ra 
chênh lệch áp suất. Người ñứng gần ñường ray sẽ bị hút vào 
ñường ray. 
B. Vì gió thổi nên người ñứng gần ñường ray dễ bị mất thăng 
bằng, sẽ bị ngã vào ñường ray. 
C. Vì luồng khí xoáy do tàu tạo ra sẽ hút người vào ñường ray. 
D. Cả ba câu trên ñều sai. 

14) Chọn câu trả lời ñúng 
Theo luật hàng hải, khi hai tàu thuỷ qua mặt nhau, ñể ñảm bảo an 

toàn thì phải: 
A. Giảm tốc ñộ. B. Tăng tốc ñộ. 
C. Giữ khoảng cách an toàn. D. Câu A và C ñều ñúng. 

15) Chọn câu ñúng nhất 
Công thức tổng quát của ñịnh luật Bec-nu-li có dạng: 

A. 21
p v const

2
+ ρ =  B. 

1
p v const

2
+ ρ =  

C. 21
p v gy const

2
+ ρ + ρ =  D. 

1
p v gy const

2
+ ρ + ρ =  

16) Chọn câu trả lời ñúng 
Biết khối lượng riêng của nước biển là 103kg/m3 và áp suất khí 
quyển là pa = 105N/m2. Lấy g = 10m/s. Áp suất tuyệt ñối p ở ñộ 
sâu h = 2km dưới mực nước biển là: 
A. 2,01.104N/m2 B. 2,01.105N/m2 
C. 2,01.106N/m2 D. 2,01.107N/m2 

17) Chọn câu trả lời ñúng 
Lưu lượng nước trong ống nằm ngang là 6m3/phút. Vận tốc của 

chất lỏng tại một ñiểm của ống có ñường kính 20cm là: 
A. 0,318m/s B. 3,18m/s 
C. 31,8m/s D. Một giá trị khác. 

18) Chọn câu trả lời ñúng 
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Một máy bay bay trong không khí có áp suất không khí ñứng yên 
là105Pa. Dùng ống Pitô gắn với máy bay người ta ño ñược áp suất toàn 
phần là 1,576.105Pa. Cho khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3. 
Vận tốc của máy bay là: 

A. 100m/s B. 200m/s 
C. 300m/s D. 400m/s 
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b. Ống thẳng ñứng, miệng ống ở dưới. 
c. Ống ñặt nghiêng góc α=300 so với phương ngang, miệng ống 

ở dưới. 
d. Ống ñặt nghiêng góc α=300 so với phương ngang, miệng ống 

ở trên. 
(Giả sử ống ñủ dài ñể cột thuỷ ngân luôn ở trong ống và nhiệt ñộ 
là không ñổi). 
ðS: a.120mm;  b. 180mm;  c. 160mm; d. 131mm. 

19. Một ống nghiệm dài 60cm, tiết diện nhỏ, một ñầu kín. Bên trong có 
một cột không khí ngăn với bên ngoài bằng cột thuỷ ngân dài 
40cm. Khi lật ngược ống lại thì có một phần thuỷ ngân chảy ra 
ngoài. Biết áp suất khí quyển là 800mmHg và nhiệt ñộ khí trong 
ống không ñổi. Tìm ñộ cao cột thuỷ ngân còn lại trong ống. 

ðS: 20cm. 
20. Một vật ñược thả không vận tốc ñầu từ ñỉnh một dốc A cao 80cm, 

tới C vật tiếp tục chuyển ñộng lên một dốc nghiêng α=300, ñoạn 
BC=524,5cm. 

 
a.Tính quãng ñường dài 
nhất mà vật lên ñược 
trên dốc CD. Bỏ qua 
ma sát trên tất cả các 
ñoạn ñường. 
b. Trong thực tế trên 
ñoạn BCD có cùng hệ 
số ma sát nên vật chỉ lên ñược 40cm trên ñoạn CD thì dừng lại. 
Tính hệ số ma sát k. 

ðS: a. 16m;   b.0,1. 
21. Hai vật A, B có khối lượng tổng cộng m1+m2=30kg. ðược nối bằng 

dây vắt qua ròng rọc cố ñịnh (m1>m2), thả cho hệ 
chuyển ñộng thì sau khi ñi ñược 1,2m mỗi vật có 
vận tốc 2m/s. Bỏ qua mọi ma sát, khối lượng ròng 
rọc, dây treo. 

a.Tính khối lượng mỗi vật bằng các ñịnh luật bảo toàn. 

A 

B 

h h 

D 

C B 

A 

α 
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ðS: 300 
15. Hai quả cầu m1=200g, m2=100g treo cạnh nhau bởi 2 dây song 

song bằng nhau như hình vẽ. Nâng quả cầu 1 lên ñộ cao h=4,5cm 
rồi buông tay. Hỏi sau va chạm, các quả cầu ñược nâng lên ñến ñộ 
cao bao nhiêu, nếu va chạm là hoàn toàn ñàn hồi? 

ðS: 0,5cm; 8cm; 
16. Vật khối lượng m1=3kg, v1=4m/s va chạm mềm với vật m2=1kg 

ñược treo vào dây dài L=0,9m. Tính: 
a. Vận tốc mỗi vật sau va chạm. 
b. Lượng nội năng sinh ra. 
c. Góc α mà 2 vật lên tới. 

ðS: 3m/s.  6J. 
17. Cho mặt phẳng AB có ma sát nhỏ và mặt phẳng nghiêng BC với 

góc nghiêng α=300
. Vật M=400g ñang ñứng yên, m=100g chuyển 

ñộng với  vận tốc 10m/s ñến va chạm vào M, biết va chạm là không 
ñàn hồi. 

 
a. Tìm vận tốc của các vật 

ngay sau khi va chạm. 
b. Nếu mặt BC không có ma 

sát. Tìm quãng ñường mà vật 
lên ñược ở dốc BC. 

c.  Mặt BC có hệ số ma sát 
k=0,2, mặt AB có ma sát nhỏ hơn mặt BC 10 lần, biết khi các vật ñến 
B vẫn có vận tốc ở câu a. Tìm quãng ñường các vật lên ñược BC và 
trở về ngừng lại trên AB. 

ðS: 2m/s; 0,4m/s;  0,29m;  5,5m. 
18. Một cột không khí chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện ñều. Cột 

không khí ñược ngăn cách với khí quyển bởi một cột thuỷ ngân có 
chiều dài d=150mm. 

 Áp suất khí quyển là P0=750mmHg. Chiều dài cột không khí khi 
ống nằm  ngang là l0=144mm. 
 Hãy tính chiều dài cột không khí nếu: 

a. Ống thẳng ñứng, miệng ống ở trên. 

h 

C 

B A 

α m M 
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PHẦN II – NHI ỆT HỌC 
CHƯƠNG VI – CHẤT KHÍ 

 
1) ðiều nào sau ñây ñúng khi nói về chất khí: 

A. Các phân tử khí chuyển ñộng quanh một vị trí cân bằng xác ñịnh. 
B. Trong quá trình chuyển ñộng, các phân tử chất khí va chạm và 

gây áp suất lên thành bình. 
C. Chất khí có dạng không xác ñịnh và thể tích xác ñịnh. 
D. Tất cả ñều ñúng. 

2) Cho một khối khí xác ñịnh, thể tích của khối khí tăng khi 
A. Tăng P, giữ nguyên T. C. Giữ nguyên P, tăng T. 
B. Giữ nguyên T, giảm P. D. Câu B, C ñúng. 

3) Phương trình sau biểu diễn quá trình gì:   

A. Giữ nguyên nhiệt ñộ, thay ñổi áp suất và thể tích. 
B. Giữ nguyên áp suất, thay ñổi nhiệt ñộ và thể tích. 
C. Giữ nguyên thể tích, thay ñổi áp suất và nhiệt ñộ. 
D. Thay ñổi cả thể tích, áp suất và nhiệt ñộ. 

4) Khi nén ñẳng nhiệt 1 khối khí 
A. Số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với áp suất. 
B. Số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với áp suất. 
C. Số phân tử trong một phân tử thể tích không ñổi. 
D. Cả ba ñều sai. 

5) Phương trình Cla-pê-rôn – Mên-ñê-lê-ép: 

A.    C.  

B.    D.  

6) Chọn câu trả lời ñúng 
Mối liên hệ giữa toC và K như sau 

A. T = t + 237  C. t = T – 273 
B. t = T + 276   D. T = t + 327 
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7) Chọn câu trả lời ñúng 
Phương trình trạng thái lí tưởng có dạng pV=aRT với R = 8,31 
J/mol.K. Trong ñó a là:  
A. Số phân tử trong thể tích khí V. C. Số kg khí trong thể tích khí V 
B. Hằng số Avôgadrô.  D. Số mol khí trong thể tích V 

8) Chọn câu trả lời ñúng 
Phương trình trạng thài lý tưởng có dạng pV = bkT . Trong ñó b là: 
A. Số phân tử khí trong thể tích V 
B. Số kg khí trong thể tích V 
C. Hằng số Avôgadrô 
D. Số mol khí trong thể tích V 

9) Chọn câu trả lời ñúng 
Quá trình nung làm cho nhiệt ñộ của khối khí tăng thêm∆ t = 10oC. 
Hỏi nhiệt ñộ khối khí tăng thêm bao nhiêu ñộ K 
A. 10K     C. Cả A,B ñều sai 
B. 283K     D. Cả A, B ñều ñúng 

10) Chọn câu trả lời ñúng 
Phương trình trạng thái khí lý tưởng cho m(g) khí lý tưởng có phân 
tử khácµ (g) có dạng nào dưới ñây: 

A. pV = RT    C. R
m

T

V
p

µ
=  

B. R
mT

pV µ=     D. R
m

p

TV

µ
=  

11) Chọn câu trả lời ñúng 
ðối với khối khí lí tưởng xác ñịnh khi thể tích của khối khí V không 

ñổi ta có mối liên hệ giữa áp suất p và nhiệt ñộ T của khối khí như sau: 

A. const
T

V =     C. pV = const 

B. const
T

p =     D. pT = const 

12) Chọn câu trả lời ñúng  
ðối với khối khí lý tưởng xác ñịnh, khi nhiệt ñộ của khối khí R không ñổi 

ta có mối liên hệ giữa thể tích V và áp suất p của khối khí như sau: 
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9. Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho biết m1=2kg; 
m2=3kg; α=300, g=10m/s2. Ròng rọc và dây 
nối có khối lượng không ñáng kể. 

d. Tính vận tốc cảu các khối m1, m2 sau 
khi m2 trượt trên mặt phẳng nghiêng 
10m. 

e. Tính sức căng dây nối? 
ðS: a. v=5m/s; b. T=11,25N. 

10. Một vật có khối lượng 1kg trượt không ma sát từ ñỉnh mặt phẳng 
nghiêng dài 10m, có góc nghiêng α=300. Vận tốc ñầu của vật bằng 
0. Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng bằng 2 phương 
pháp: dùng ñịnh luật Newton và ñịnh luật bảo toàn cơ năng. Lấy 
g=10m/s2. 

ðS: v=10m/s. 
11. Một con lắc ñơn có chiều dài l=1m. Kéo cho dây làm với ñường 

thằng một góc α=450 rồi thả nhẹ. Tính vận tốc của con lắc khui: 
a. Sợi dây qua vị trí hợp với ñường thẳng ñứng một góc α=300. 
b.Sợi dây qua vị trí cân bằng. 
c.Tính sức căng của sợi dây khi qua vị trí cân bằng. Cho biết khối 

lượng m=50g; g=10m/s2. 
ðS: a. v=1,8m/s2; b. 2,4m/s;  c. T=0,79N. 

12. Viên ñạn có khối lượng m=50g bay theo phương ngang với vận tốc 
20m/s ñến cắm vào vật M=450g treo ở ñầu sợi dây có chiều dài 
l=2m. Tính góc α lớn nhất mà dây treo lệch với phương thẳng ñứng 
sau khi viên ñạn cắm vào M. 

ðS: α=260. 
13. Một quả cầu khối lượng m, treo dưới sợi dây chiều dài l. Nâng quả 

cầu lên vị trí nằm ngang rồi buông ra. Khi ñang qua vị trí cân bằng, 
quả cầu có vận tốc v0. Hãy xác ñịnh lực cản không khí lên quả cầu 
và sức căng của sợi dây ở vị trí cân bằng. 

14. Quả cầu khối lượng M=1kg treo ở ñầu một dây mảnh nhẹ chiều dài 
l=1,5m. Một quả cầu m=20g bay ngang ñến ñập vào M với vận tốc 
v=50m/s. Coi va chạm là ñàn hồi xuyên tâm. Tính goá lệch cực ñại 
của dây treo M. 

m2 

m1 

300 
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b.Tìm chiều dài của dốc BC? (Dùng ñịnh lí ñộng năng) 
ðS: a. 1000N; b. 12m. 

6. Một xe có khối lượng 1 tấn, lên một con dốc cao 10m, dài 100m 
với vận tốc không ñổi v=72km/h. 
a. Bỏ qua ma sát. Tìm lực kéo và công suất của ñộng cơ? 
b.Thực ra, mặt ñường có ma sát, nên ñộng cơ làm việc với công 

suất 25KW. Tìm lực ma sát trong giai ñoạn này? 
c.Xe ñang chạy với vận tốc 72km/h thì tài xế tắt máy, hãm phanh 

bằng một lực 5000N. Hỏi xe còn ñi thêm một ñoạn là bao nhiêu rồi 
dừng hẳn? (Coi xe trượt mà không lăn). 

ðS: a. 1000N; 20KW; b. 250N; c. 33m. 
7. Một ôtô khối lượng 2 tấn, chạy thẳng trên ñoạn ñường ngang với 

vận tốc không ñổi 72km/h. Hệ số ma sát luôn không ñổi là 0,05. 
a.Tính công suất ñộng cơ xe? 
b. Xe ñang chạy thì tài xế tắt máy không ñạp thắng. Tìm quãng 

ñường xe ñi thêm ñược ñến khi dừng hẳn. (Dùng ñịnh lý ñộng năng) 
c. Nếu tài xế không tắt máy mà xe lên dốc nghiêng α=300 so với 

phương ngang. Sau 10s, vận tốc giảm còn 10m/s. Tính công suất 
trung bình của ñộng cơ xe lên dốc? 

ðS: a. 20KW; b. 400m; c. 135KW. 
8. Cho 2 vật A(4kg) và B (1kg) ñược móc như hình vẽ: 

 + Sau khi bắt ñầu chuyển ñộng, mỗi vật ñi 
ñược 3m. 
 + Dây không giãn, không khối lượng, ròng 
rọc có khối lượng không ñáng kể. 
 + Dùng phương pháp năng lượng. Tính: 

a. Công của trọng lực của hệ trong chuyển 
ñộng. 

b. Thời gian mỗi vật chuyển ñộng trong ñoạn 
ñường trên? 

c. Sau khi ñi ñược 3m thì dây ñứt. Tính ñộ cao mà vật B lên 
ñược kể từ lúc dây ñứt. 

ðS: a. 90J;   b. 1s;   c.1,8m 
 

A 

B 
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A. const
T

V =     C. pV = const 

B. const
T

P =     D. pT = const 

13) Chọn câu trả lời ñúng 
Khối khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn, khi nhiệt ñộ và áp suất của nó là: 
A. 0oC, 736 mmHg   C. 27oC; 1atm 
B. 0oC; 1 atm    D. 0oC; 105 atm 

14) Chọn câu trả lời ñúng 
ðối với lượng khí xác ñịnh, quá trìnhh ñẳng áp là quá trình 
A. nhiệt ñộ tăng thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt ñộ 
B. nhiệt ñộ tăng thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt ñộ 
C. nhiệt ñộ không ñdổi, thế tích tăng 
D. khối kkhí ñựng trong bính kín và bình không dãn nỡ nhiệt 

15) Chọn câu trả lời ñúng 
ðịnh luật Gay – Luy-xác ñược áp dụng trong quá trình: 
A. Nhiệt ñộ không khí không ñổi 
B. Khối khí dãn nỡ tự do 
C. Khối khí không có sự trao ñổi nhiệt lượng bên ngoài 
D. Khối khí ñựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệt 

16) Chọn câu trả lời ñúng 
Khi một lượng khí ñã ñẳng nhiệt thì số phân tử n trong một ñơn vị 
thế tích 
A. tăng tỉ lệ nghịch với áp suất p 
B. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất p 
C. không ñổi 
D. biến ñổi theo quy luật kkác với các trường hợp trên 

17) Chọn câu trả lời ñúng 
Quá trình biến ñổi của một lượng khí lý tưởng trong ñó áp suất tỉ lệ 
thuận với số phân tử trong ñơn vị thể tích là quá trình 
A. ðẳng nhiệt    C. ðẳng tích 
B. ðoạn nhiệt    D. ðẳng áp 

 
 



Bài tập Vật Lý 10 – HKII   Trường THTH – ðHSP 
 

 24 

18) Chọn câu trả lời ñúng 
Một quá trình biến ñổi mà công sinh ra luôn bằng nhiệt nhận vào, thì 
ñó là quá trình: 
A. ðẳng nhiệt    C. ðẳng tích 
B. ðẳng áp    D. Cả 3 quá trình trên 

19) ðịnh luật Gay – Luy-xác cho biết hệ thức liên hệ giữa 
A. Thể tích và áp suất khi nhiệt ñộ không ñổi 
B. Áp suất và nhiệt ñộ khi thể tích không ñổi 
C. Thể tích và nhiệt ñộ khi áp suất không dổi 
D. Thể tích, áp suất và nhiệt ñộ của khí lí tưởng 

20) Chọn câu trả lời ñúng Nếu áp suất tính bằng atm thể tích tính bằng 
lít, thí hằng số khí lí tưởng R có giá trị bằng bao nhiêu 
A. R= 8,31 lít.atm/kmol.K  C. R= 0,082 lít.atm/kmol.K 
B. R= 0,02 lít.atm/kmol.K  D. R= 8,31 lít.atm/kmol.K 

21) Chọn câu trả lời ñúng 

 Ta có công thức: R
m

T

pV

µ
=  chỉ áp dụng ñược cho : 

A. Khí lí tưởng    C. Cả A, B ñều ñúng. 
B. Khí thực     D. Cả A, B ñều sai 

22) Chọn câu trả lời ñúng 
Một bình kín có thể tích 12 lít chứa khí nitơ áp suất 82 atm ở nhiệt ñộ 
7oC xem khí là khí lí tưởng. Nếu bình trên bị rò áp suất khí còn lại là 41 
atm. Giả sử nhiệt ñộ không thay ñổi thì khối lượng khí thoát ra là: 

A. 1.2 kg     C. 0,6 kg 
B. 12 kg      D. 0,113 kg 

23) Chọn câu trả lời ñúng 
Một khối khí nitơ ở áp suất 15 atm và ở nhiệt ñộ 27oC ñược xem là khí lí 
tưởng. Hơ nóng ñẳng tích khối khí ñến 127oC. Áp suất khối khí sau khi 
hơ nóng là: 

A. 70.55 atm    C. 25 atm 
B. 20 atm     D. 15 atm 

24) Chọn câu trả lời ñúng 
Có 40 gam khí oxy ở nhiệt ñộ 360K áp suất 10 atm. Thể tích của khối 
khí là giá trị nào dưới ñây: 
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BÀI TẬP ÔN TẬP 
 
1. Một viên ñạn có khối lượng 3kg ñang bay thẳng ñứng lên cao với 

vận tốc 471m/s thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh lớn có khối lượng 2kg 
bay theo hướng chếch lên cao làm với phương thẳng ñứng góc 450 
với vận tốc 500m/s. Hỏi mảnh kia bay theo phương nào với vận tốc 
bao nhiêu? 

ðS: 1000m/s. 
2. Một viên ñạn bay theo phương ngang với vận tốc 200m/s thì nổ 

thành 2 mảnh có khối lượng 10kg và 5kg. Mảnh nhỏ bay lên trên 
theo phương thẳng ñứng với vận tốc 346m/s. Hỏi mảnh to bay theo 
phương nào, với vận tốc bao nhiêu? Bỏ qua sức cản không khí. 

ðS: 346m/s, hợp với phương ngang chếch xuống dưới góc 300. 
3. Một xe khối lượng 1 tấn, khởi hành sau 10s ñạt vận tốc 10m/s, lực 

cản bằng 0,1 trọng lượng xe. 
a. Tính công và công suất của ñộng cơ xe trong thời gian trên. 
b. Xe ñang chạy với vận tốc trên thì tài xế tắt máy và không ñạp 

thắng. Tính quãng ñường xe ñi thêm ñến khi dừng lại. (Dùng 
ñịnh lý ñộng năng). 

c. Nếu taì xế tắt máy và ñạp thắng, xe chạy thêm 5m thì dừng 
lại. Tìm lực thắng? (Khi thắng xe trượt mà không lăn). 

ðS: a. 100KJ; 10KW; b. 50m; c. 10000N. 
4. Một xe khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành 10s ñi ñược 100m trên 

ñoạn ñường ngang. Hệ số ma sát k=0,04. 
a. Tìm lực kéo của ñộng cơ, suy ra công thực hiện của ñộng cơ 

trong thời gian trên? 
b. Rồi xe chuyển ñộng ñều trên ñoạn ñường dài 200m. Tính công 

và công suất ñộng cơ trên ñoạn ñường này? 
ðS: a. 2400N; 240KJ; b. 80KJ; 8KW. 

5. Một xe khối lượng 1 tấn, khởi hành ở A trên ñoạn ñường nằm 
ngang ñến B rồi ñến một dốc nghiêng α=300 so với phương ngang 
ở B. Xe có vận tốc vB=10m/s và khi lên ñến ñỉnh dốc C vận tốc chỉ 
còn 2m/s. 
a.Cho AB=50m, tính lực kéo của ñộng cơ trên ñoạn ñường AB. 
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4. Ban ngày nhiệt ñộ là 280C và ñộ ẩm tương ñối ño ñược 80%. Hỏi 
về ban ñêm, ở nhiệt ñộ nào sẽ có sương mù? Coi ñộ ẩm tuyệt ñối là 
không ñổi. 
ðS: t = 24oC.  

5. Buổi chiều nhiệt ñộ trong phòng là 150C và ñộ ẩm tương ñối 64%, 
ban ñêm nhiệt ñộ hạ xuống còn 50C. 

 Hỏi có sương mù không, nếu có thì có bao nhiêu hơi nước ngưng 
tụ trong 1m3 không khí ? 
ðS: m = 1,4 g. 

6. Không khí ở 300C có ñộ ẩm tuyệt ñối là 5g/m3 và không khí ở 00C 
có ñộ ẩm tuyệt ñối 1g/m3. Hỏi không khí nào khô hơn? 
ðS: không khí ở 30oC khô hơn. 

7. Trong một phòng có kích thước 3 x 5x 10 m3 ở nhiệt ñộ 200C và 
ñiểm sương là 100C. Tính ñộ ẩm tương ñối của không khí có trong 
phòng và lượng hơi nước chứa trong phòng ñó. 

8. Nhiệt ñộ của không khí trong phòng là 200C, ñiểm sương là 120C, 
thể tích phòng là 120cm3. Hãy tính : 
a) ðộ ẩm tuyệt ñối. 
b) ðộ ẩm tương ñối. 
c) Khối lượng hơi nước có trong phòng. 
ðS: a) a = 10,7.10-3 kg/m3 b) f = 62%  c) 1,3 kg. 

9. Lò sưởi ñưa không khí ở 180C, ñộ ẩm tương ñối 60% vào phòng 
thể tích  
V = 500cm3. Không khí ngoài trời ở 100C, ñộ ẩm tương ñối 80%. 

 Hỏi lò sưởi ñã ñưa vào không khí một lượng hơi nước là bao 
nhiêu ? Biết ở 180C : D1 = 15 g/m3

 ; và ở 100C là D2 = 9,4 g/m3. 
ðS: m = 0,86 kg. 
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A. 3,69 lít     C. 1,2 lít 
B. 0,396 lít    D. Cả 3 ñều sai 

25) Chọn câu trả lời ñúng 
Có 40 gam khí oxy ở thể tích 3.96 lít, áp suất 10 atm ñược cho nở ñẳng 
áp ñến thể tích 4 lít, xem oxy là khí lí tưởng. Nhiệt ñộ của khối khí sau 
khi dãn nở là: 

A. 390K     C. 480K 
B. 360oC     D. 480oC 

26) Chọn câu trả lời ñúng 
Một bình thể tích V= 12,46 lít chứa 5,3g khí X chưa biết ở nhiệt ñộ 
300K thì khí sẽ gây ra áp suất lên bình là 53.104 N/m2. Khí X là khí gì? 

A. Hidrô     C. Hêli 
B. Ôxi     D. Nitơ 

 
 

CHƯƠNG VII: CH ẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ 
CHẤT RẮN 

1) Mạng tinh thể của chết kết tinh có các chỗ hỏng 
A. Các chổ hỏng không ảnh hưởng ñáng kể ñến tính chất của chất kết tinh. 
B. Các chỗ hỏng làm cho ñộ bền của chất kết tinh giảm. 
C. Các chỗ hỏng làm cho nhiệt ñộ nóng chảy của chất kết tinh giảm. 
D. Các câu trên ñều sai. 

2) Trong giới hạn ñàn hồi, với một thanh bị biến dạng kéo thì lực ñàn 
hồi có tính chất nào sau ñây: 
A. Cùng chiều và tỉ lệ nghịch với ñộ biến dạng. 
B. Ngược chiều và tỉ lệ nghịch với ñộ biến dạng 
C. Ngược chiều và tỉ lệ thuận với ñộ biến dạng. 
D. Cùng chiều và tỉ lệ thuận với ñộ biến dạng. 

3) Một sợi dây bằng ñồng thau dài 1.8m có ñường kính 0.8mm. Khi bị 
kéo bằng một lực 25N thì dây dãn ra một ñoạn 1mm. Suất Young 
của ñồng thau có giá trị bằng: 
A. 2,25.107Pa.    C. 9.1010Pa. 
B. 9.107Pa.    D. 2,25.1010Pa. 
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4) Một thanh có tiết diện 5cm2 ñặt nằm ngang giữa hai bức tường thẳng 
ñứng, hai ñầu chon chặt vào tường ở nhiệt ñộ 20˚C. Khi nhiệt ñộ 
tăng lên 30˚C thì áp lực mà thanh ép lên tường là bao nhiêu ? Cho hệ 
số nở dài là 1,2.10-5K-1, suất Young là 2.1011Pa. 
A. 120N.  C. 1200N. 
B. 12000N.    D. ðáp số khác. 

5) Chọn câu trả lời sai 
ðặc trưng của vật rằn kết tinh là: 
A. ðặc trưng bề ngoài có dạng hình học xác ñịnh và ñặc trưng bên 

trong có cấu trúc mạng tinh thể 
B. Có tính dị hướng 
C. Có tính trật tự gần 
D. Có nhiệt ñộ nóng chảy xác ñịnh 

6) CHọn câu trả lời sai 
ðặc trưng của vật rắn vô ñịnh hình là: 
A. Không có cấu trúc mạng tinh thể 
B. Có tính trật tự gần 
C. Không có nhiệt ñộ nóng chảy xách ñịnh 
D. Có tính dị hướng 

7) Chọn câu trả lời ñúng 
ðặc trưng của vật rắn ña tinh thể là: 
A. Có trấu trúc mạng tinh thể 
B. Có tính ñẳng hướng 
C. Có nhiệt ñộ nóng chảy xác ñịnh 
D. Cả A, B,C ñều ñúng 

8) Chọn câu trả lời ñúng 
Các  vật sau ñây vật nào thuộc loại vật rắn vô ñịnh hình: 
A. Kẹo cao su    C. Quả cầu Pha lê 
B. Quả cầu bằng bông   D. Cốc thuỷ tinh 

9) Chọn câu trả lời ñúng 
Theo ñịnh luật Húc về biến dạng ñàn hồi, lực ñàn hồi xuất hiện trên 

thanh chiều dài tự nhiên lo khi bị biến dạng một lượng ∆ l bằng 

A. F = E l
S

o

∆
l

    C. F = E l
S

lo ∆  
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của nước là 0,0073N/m và khối lượng riêng 1000kg/m3. Xét hai 
trường hợp : 
a Cắm vuông góc mặt nước. 
b Cắm nghiêng với mặt nước góc 300. 
ðS: a) h = 48,7 mm;  b) 97,4 mm. 

19.   Ba ống mao dẫn giống hệt nhau nhúng vào ba chậu lần lượt ñựng 
nước, rượu và thuỷ ngân. Nước dâng lên trong ống mao dẫn là 
146mm, còn rượu  dâng lên trong ống là 550mm. ðộ chênh mực 
nước và mực thuỷ ngân trong ống là 210,16mm. 

 Biết Dnước = 103 kg/m3 ; Drượu = 0,8.103 kg/m3 ; DHg = 13,8.103 
kg/m3 ; σnước=0,0775N/m2 

 Tính suất căng mặt  ngoài của rượu và thuỷ ngân. Biết rượu và 
nước dính ướt hoàn toàn thành ống và thuỷ ngân không dính ướt 
thành ống. Lấy g = 10m/s2. 
ðS: σrượu = 0,0234 N/m; σHg = 0,47 N/m. 

 
HƠI KHÔ - H ƠI BÃO HÒA 

 
1. Một nhiệt lượng kế chứa 2kg nước ở 150C, cho vào nhiệt lượng kế 

quả cầu bằng thau có khối lượng 500g ở 1000C. Tính nhiệt ñộ cân 
bằng của hệ. 

 Cho Cthau=368 J/kg.ñộ; Cnước=4190 J/kg.ñộ. 
ðS: 16,80C. 
2. Một bình nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 118g nước ở nhiệt ñộ 

200C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 200g ñã 
nung nóng ñến 750C. Xác ñịnh nhiệt dung riêng của sắt. Biết nhiệt 
ñộ của nước khi cân bằng nhiệt là 250C. 

Cho Cnhôm=920 J/kg.ñộ; Cnước=4190 J/kg.ñộ. 
ðS: 477,3 J/kg.ñộ. 
3. Người ta bỏ vào nhiệt lượng kế bằng ñồng thau có khối lượng 180g 

và chứa 600g nước ở nhiệt ñộ 130C, một cục ñồng nặng 30g vừa 
lấy từ lò ra. Sau ñó, nhiệt ñộ của nhiệt lượng kế tăng lên ñến 150C. 
Hãy tính nhiệt ñộ của lò? Biết Cñồng=Cñồng thau=400 J/kg.ñộ. 

ðS: 4460C. 
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14.   Hỏi suất căng mặt ngoài của rượu là bao nhiêu? Biết trong cùng 
một ống mao dẫn thì nước dâng lên trong ống là 146mm còn rượu 
thì dâng lên 55mm.  

 Cho khối lượng riêng của rượu là 800 kg/m3; suất căng mặt 
ngoài của nước là 0,0725N/m. 
ðS: σ = 0,0234 N/m. 

15.   Hai ống mao dẫn có ñường kính d1 = 0,5mm; d2 = 1mm, nhúng 
trong một bình ñựng chất lỏng. Tính ñộ chênh mực chất lỏng trong 
hai ống mao dẫn nếu chất lỏng là : 
a Nước. 
b Thuỷ ngân. 

 Biết khối lượng riêng của nước và thuỷ ngân lần lượt là 
103kg/m3 và 13,6g/cm3, suất căng mặt  ngoài của nước và thuỷ 
ngân lần lượt là 0,078N/m và 0,5N/m. 
ðS: a) 31,2h mm∆ =   b) 0,2h m∆ =  

16.   Hai ống mao dẫn có ñường kính khác nhau nhúng vào ête, sau ñó 
nhúng vào dầu hoả. Ta thấy hiệu ñộ cao của cột ête và dầu hoả là 
2,4mm và 3mm.  

 Hãy xác ñịnh suất căng mặt  ngoài của dầu hoả.  
 Biết suất căng mặt  ngoài của ête là 0,017N/m, Khối lượng riêng 

của ête và rượu lần lượt là 700kg/m3 và 800kg/m3 
ðS: 24,3 mm. 

17.   Hai ống mao dẫn có ñường kính ống thứ hai gấp ñôi ñường kính 
ống thứ nhât. Khi nhúng thẳng chúng vào rượu thì ñộ chênh mực 
chất lỏng trong hai ống là 5,85mm.  

 Lấy ống thứ hai nhúng thẳng ñứng vào thuỷ ngân thì mức chênh 
của chất lỏng trong 2 ống là 8,07mm.  

 Tìm suất căng mặt ngoài của thuỷ ngân. Biết rượu làm dính ướt 
hoàn toàn  có khối lượng riêng 800kg/m3 và suất căng mặt ngoài 
2,34.10-2N/m, thuỷ ngân không làm dính ướt hoàn toàn thành ống 
có khối lượng riêng 13600kg/m3. Lấy g = 10m/s2. 
ðS: σ = 0,47 N/m. 

18.  Tìm chiều cao của cột nước dâng lên trong ống mao dẫn có ñường 
kính trong 0,6mm khi cắm trong nước . Biết hệ số căng mặt ngoài 
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B. F = E l∆     D. F = k l
l

S

o

∆  

10) Chọn câu trả lời sai 
A. Giới hạn ñàn hồi của vật liệu là giới hạn lớn nhất mà sau khi 

ngừng lực tác dụng vật còn trở về hình dạng, kích thước ban ñầu, 
nếu vượt quá giới hạn ñó thì vật bị biến dạng dẻo 

B. Giới hạn bền của vật liệu là giới ạhn lớn nhất mà vật còn trong 
giới hạn an toàn, nếu vượt quá giới hạn ñó thì vật bị hư hỏng 

C. Giới hạn bền của thanh rắn là tỉ số giá trị giới hạn của lực kéo là 
thanh rắn bị ñứt Fb với tiết diện S của thanh 

S

Fb
b =σ  

D. ðơn vị ño của giới hạn bền bσ  là N/m 

11) Chọn câu trả lời ñúng 
Vật nào sau ñây chịu biến dạng kéo: 
A. Móc xich nối giữa ñầu máy với xe công-ten-nơ 
B. Cột nhà 
C. Tường nhà 
D. Cái búa gõ lên tấm kim loại 

12) Chọn câu trả lời ñúng 
Vật nào sau ñây chịu biến dạng nén 
A. Quả lắc ñồng hồ.   C. Cái xẻng ñang xúc ñất 
B. Móng nhà    D. Tua-vít ñang vặn ốc 

13) Chọn câu trả lời ñúng 
Áp suất hơi bão hoà của một chất lỏng phụ thuộc vào: 
A. Thể tích của khới chất lỏng 
B. Thể tích khối hơi 
C. Diện tích tiếp xúc (mặt thoáng) chất lỏng với khối hơi. 
D. Nhiệt ñộ, khi nhiệt ñộ tăng lên thì áp suất hơi bão hoà tăng 

14) Chọn câu trả lời ñúng 
Sự nóng chảy và ñông ñặc của các chất rắn 
A. Mỗi chất rắn ở một nhiệt ñộ xác ñịnh không ñổi mà không phụ 

thuộc vào áp suất bên ngoài 
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B. Nhiệt ñộ ñông ñặc của chất rắn kết tinh không phụ thuộc áp suất 
bên ngoài 

C. Mỗi chất rắn tinh thể nóng chảy và ñông ñặc ở cùng một nhiệt ñộ 
xác ñịnh không ñổi trong ñiều kiện áp suất xác ñịnh 

D. Mỗi chất rắn nóng chảy ở nhiệt ñộ nào thì cũng sẽ ñông ñặc ở 
nhiệt ñộ ñó. 

 
CHẤT LỎNG 

1) Ý nào sai khi nói về ñặc ñiểm của lực căng mặt ngoài của chất lỏng: 
A. Có chiều luôn hướng vào trong lòng chất lỏng. 
B. Có phương vuông góc với ñường giới hạn mặt ngoài chất lỏng. 
C. Có ñộ lớn tỉ lệ với chiều dài ñường giới hạn mặt ngoài chất lỏng. 
D. Có ñộ lớn phụ thuộc vào bản chất và nhiệt ñộ chất lỏng. 

2) Một ống mao dẫn có bán kính trong r = 0,2mm nhúng trong rượu. 
Suất căng ở mặt ngoài của rượu là 0.025N/m, rượu dính ướt hoàn 
toàn thành ống. Khi ñó trọng lượng của rượu dâng lên trong ống là 
A. 3,14.10-5N.    C. 3,14.10-4N. 
B. 1,57.10-5N.    D. 1,57.10-4N. 

3) Một ống mao dẫn có ñường kính d = 25mm, hở hai ñầu ñược nhúng 
chìm trong ống nước rồi rút ra khỏi nước ở vị trí thẳng ñứng. Khối 
lượng riêng và suất căng mặt ngoài của nước là: 103kg/m3, 
0,075N/m. ñộ cao của nước còn lại trong ống là: 
A. 12mm.     C. 15mm. 
B. 2,4mm.     D. 32mm. 
 

SỰ HÓA HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 
1) Kết luận nào sau ñây là ñúng: 

A. Không khí càng ẩm khi nhiệt ñộ càng thấp. 
B. Không khí càng ẩm khi lượng hơi nước trong không khí càng nhiều. 
C. Không khí càng ẩm khi hơi nước chứa trong không khí ngày 

càng ñạt ñến trạng thái bão hòa. 
D. Cả 3 kết luận trên. 

2) Không khí ở một nơi có nhiệt ñộ 30˚C, có ñiểm sương 20˚C. ñộ ẩm 
tuyệt ñối của không khí là: 
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ðS: 379,6.10 /N mσ −= . 
9. Một bình chứa 1 lít nước, ñáy có một lổ thủng ñường kính 2mm. 

Người ta thấy mỗi giây có hai giọt nước rơi.   
Tính thời gian nước chảy hết khỏi bình. Cho σ = 0,073N/m, D = 

1000kg/m3. 
 ðS: t = 109s. 
10.   Qua ống nhỏ giọt, một lượng nước ở nhiệt ñộ 100C chảy thành 60 

giọt,   nhưng cũng một lượng nước ñó ở 630C thì chảy thành 68 
giọt . 

  Hỏi suất căng mặt ngoài ñã thay ñổi như thế nào trong hai 
trường hợp trên ? Bỏ qua sự giãn nở của nước. 
ðS: 2 10,88σ σ= . 

11.   Cần dùng một lực bằng bao nhiêu ñể nâng một vòng nhôm ñặt 
ngang trong nước ra khỏi mặt nước. Vòng nhôm giống như một 
vành trụ có chiều cao  
h = 10mm, ñường kính trong d1 = 50mm, ñường kính ngoài d2 = 
52mm.  

 Biết khối lượng riêng của nhôm là  2,6.103kg/m3, hệ số căng mặt 
ngoài của nước là 0,073N/m. 
ðS: F = 23,52.10-3 N. 

12.   Một ống mao dẫn dài hở hai ñầu có ñường kính d = 1mm, ñược ñổ 
ñầy nước và dựng thẳng ñứng. Hãy xác ñịnh ñộ cao của cột nước 
còn lại trong ống. Cho σ = 7,25.10-2N/m, D = 1000kg/m3. 
ðS: h = 0,03 m. 

HIỆN TƯỢNG MAO DẪN 
13.   Một ống mao dẫn có bán kính r = 0,2mm nhúng trong nước có suất 

căng mặt ngoài 0,073N/m. Lấy g = 10m/s2. 
a Tính ñộ cao của cột nước dâng lên trong ống. 
b ðem nhúng ống mao dẫn trên vào rượu thì chiều cao của cột 

rượu dâng lên trong ống là 70mm. Tìm suất căng mặt  ngoài của 
rượu. Biết khối lượng riêng của rượu và nước lần lượt là 
0,7g/cm3 va 1g/cm3. 
ðS: a) h = 73mm;  b) σ = 0,049 N/m. 
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3. Một khối lập phương ñồng chất cạnh a = 0,1mm ñặt trên mặt nước. 
Biết mặt ngoài của khối không bị làm dính ướt. 
a Tìm lực căng mặt ngoài tác dụng lên khối ñó khi nó nổi trên mặt  

nước. Bỏ qua lực ñẩy Acsimet. 
b Tìm khối lượng lớn nhất của khối này ñể nó vẫn nổi tren mặt 

nước. Cho hệ số căng mặt ngoài 0,04N. 
ðS: a) F = 16.10-6N;  b) m = 10-3g. 

4. Một quả cầu có mặt ngoài hoàn toàn không bị dính ướt, bán kính là 
0,1mm. 
a Tìm lực căng mặt ngoài lớn nhất tác dụng lên quả cầu khi nó nổi 

trên mặt nước. 
b Tìm khối lượng của quả cầu ñể nó không bị chìm? Bó qua lực 
ñẩy Acsimet. Cho σ = 0,04N/m. 

ðS: a) 68 .10F Nπ −= ;  b) 38 .10m gπ −= . 
5. Trên mặt nước người ta ñặt một cái kim (coi như một hình trụ) có 

bôi mỡ ñể nó không bị nước làm dính ướt.  
 Hỏi kim phải có ñường kính lớn nhất là bao nhiêu ñể nó ñược 

giữ trên mặt nước mà không bị chìm xuống dưới.  
 Cho khối lượng riêng của kim là D = 7,7.103 kg/m3; g = 9,8 m/s2; 

σ = 0,0725N/m. Bỏ qua lực ñẩy Acsimet. 
ðS: d = 1,8 mm. 

6. Có 20cm3 nước ñựng trong một ống nhỏ giọt có ñường kính ñầu mút 
là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt 
một.  

 Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt. Cho σ = 0,073N/m; 
D = 103 kg/m3 ; g = 10m/s2. 
ðS: 8700 giọt. 

7.   Mỗi ngày uống thuốc 3 lần, mỗi lần 20 giọt. Tính khối lượng thuốc 
ñã dùng trong ngày. Biết suất căng mặt ngoài của thuốc là 8,5.10-2 

N/m; ñầu ống nhỏ giọt có ñường kính là 2mm. 
ðS: 3,2g. 

8. Cho 2cm3 nước vào ống ñếm giọt có ñường kính ñầu ống là 0,4mm, 
người ta ñếm ñược 200 giọt . Tính suất căng mặt  ngoài của nước.  
Lấy g = 9,8m/s2, khối lượng riêng của  nước là 103kg/m3. 

Bài tập Vật Lý 10 – HKII   Trường THTH – ðHSP 
 

 29 

A. 30,3g/m3.    C. 17,3g/m3. 
B. 23.8g/m3.    D. Một ñáp số khác. 

3) Thả một thỏi ñồng có khối lượng 0,4kg ở nhiệt ñộ 80˚C vào 0.25kg 
nước ở nhiệt ñộ 18˚C. Cho nhiệt dung riêng của ñồng và nước lần 
lượt là 400J/kg.ñộ và 4200J/kg.ñộ. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt ñộ của 
hệ là: 
A. 80˚C.     C. 18˚C. 
B. 49˚C.     D. ðáp số khác. 

4) ðể xác ñịnh nhiệt dung riêng của chất lỏng, người ta ñổ chất lỏng ñó 
vào 20g nước ở 100˚C. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt ñộ của hỗn hợp là 
37,5˚C, khối lượng hỗn hợp là 140g. Biết nhiệt ñộ ban ñầu của chất 
lỏng ñó là 20˚C, Cnước = 4200J/kg.ñộ. Nhiệt dung riêng của chất lỏng 
ñó là: 
A. 2000 J/kg.ñộ.    C. 3000 J/kg.ñộ. 
B. 2500 J/kg.ñộ.    D. ðáp số khác. 

5) Một thùng nhôm có khối lượng 1.2kg ñựng 4kg nước ở nhiệt ñộ 
90˚C. Cho biết nhôm có nhiệt dung riêng là 880J/kg.ñộ. Nhiệt lượng 
tỏa ra khi nhiệt ñộ còn 30˚C có giá trị: 
A. Q = 1,07.104J.    C. Q = 1,07.105J. 
B. Q = 1,07.106J.    D. Q = 1,07.107J. 
 

CHƯƠNG VIII: C Ơ SỞ CỦA NHIỆT ðỘNG LỰC HỌC 
1) Chọn câu trả lời ñúng 

Nguyên lí thứ nhất nhiệt ñộng lực học có gì khác so với ñịnh luật 
bảo toàn năng lượng 
A. Không có gì khác 
B. Nguyên lí thứ nhất nhiệt ñộng lực học là ñịnh luật bảo toàn năng 

lượng mở rộng cho các quá trình có trao ñổi nhiệt 
C. ðịnh luật thứ nhất nhiệt ñộng lực học là ñịnh luật thực nghiệm 

mà ta không thể chứng minh ñược 
D. ðịnh luật thứ nhất nhiệt ñộng lực học có ñiều mới hơn ñịnh luật 

bảo toàn năng lượng ở chỗ nó khẳng ñịnh rằng nội năng của một 
hệ chỉ phụ thuộc vào một số ít tham số mà ta gọi là thông số 
trạng thái của hệ. 
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2) Nội năng của KLT. Chọn câu sai 
A. Là ñộng năng của các phân tử. 
B. Phụ thuộc vào nhiệt ñộ và thể tích vật. 
C. Có thể biến ñổi bằng cách thực hiện công. 
D. Có thể biến ñổi bằng cách truyền nhiệt. 

3) Biểu thức của nguyên lí thứ nhất của nhiệt ñộng lực học 
A. Q = -∆U – A. C. ∆U = Q + A. 
B. Q = ∆U + A. D. A = ∆U + Q. 

4) Chọn câu trả lời ñúng 
Câu phát biểu nào sau ñây thuộc về nguyên lí thứ nhất của nhiệt ñộng 
lực học chất lưu 

A. Nhiệt ñược truyền từ nơi nóng ñến nơi lạnh 
B. Nếu hai hê cùng cân bằng nhiệt với hệ thứ ba thì chúng sẽ cân 

bằng nhiệt với nhau 
C. Nếu nội năng của hệ không ñổi thì nhiệt nhận ñược sẽ biến ñổi 

hoàn toàn thành công 
D. Cả 3 câu trên ñều sai 

5) Chọn câu trả lời ñúng  
Có 8g khí hidrô ở nhiệt ñộ 27oC sau khi ñược hơ nóng ñẳng áp, thế tích 
tăng lên gấp ñôi. Công do khí thự chiện bằng 

A. 9,972 kJ    C. 1794,96 kJ 
B. 19,942 kJ    D. 94,8 kJ 

6) Chọn câu trả lời ñúng 
Nếu nội năng của hệ không ñổi thì theo nguyên lí thú nhất 

A. Hệ nhận công thì sinh nhiệt 
B. Hệ sinh công thì sinh nhiệt 
C. Hệ nhận nhiệt thì sinh công 
D. Hệ chỉ nhận ñược nhiệt 

7) Chọn câu trả lời ñúng 
Áp dụng nguyên lí ñộng lực học cho các quá trình biến ñổi trạng thái khí 
lí tưởng ta có Q = A trong 

A. Quá trình ñẳng áp. C. Quá trình ñẳng nhiệt 
B. Quá trình ñẳng tích D. Quá trình ñoạn nhiệt 

8) Chọn câu trả lời ñúng 
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25.   Một thanh ñồng thau có tiết diện 100cm2. Tính lực cần phải tác 
dụng vào ñầu thanh ñể cho thanh không bị dãn nở khi bị nung 
nóng từ 0 ñến 1200C. Biết suất ñàn hồi và hệ số nở dài của ñồng 
thau lần lượt là 1,1.1011Pa và 1,8.10-5K-1. 
ðS: F = 23,76.105N. 

26.   Cần phải nung nóng một thanh thép có tiết diện 100mm2 lên bao 
nhiêu ñộ ñể nó chỉ dài thêm một ñoạn bằng ñúng khi nó bị căng 
dưới tác dụng của một lực 300N? Biết hệ số nở dài của  thép là  
10-5K-1 và suất Young của nó là 2.1011N/m2. 
ðS: 1,5ot C∆ = . 

CHẤT LỎNG 
 
SỨC CĂNG MẶT NGOÀI 
1. Một khung hình chữ nhật bằng thép 

ñặt nằm ngang, cạnh CD linh ñộng. 
Trong khung có căng một màng xà 
phòng. 

a Tính lực căng mặt ngoài do màng 
xà phòng  tác dụng lên CD. 

b Muốn CD ñứng yên thì phải tác dụng lên nó một lực như thế 
nào? Cho hệ số căng mặt ngoài của xà phòng là 0,04N/m, CD = 
10cm. 

ðS: a) F = 8.10-3N,  b) F’ = 8.10-3N, hướng sang trái. 
2. Một khung dây ñồng hình chữ nhật ñặt thẳng ñứng có cạnh CD linh 

ñộng dài 8cm căng một màng xà phòng. 
a Muốn dây CD cân bằng thì ñường kính 

của nó bằng bao nhiêu? 
b Tính công thực hiện khi dây ñồng dịch 

chuyển một ñoạn 1,5cm. Biết khối 
lượng riêng của ñồng là 8900Kg/m3. 
Suất căng mặt ngoài của xà phòng là 
0,04N/m; g = 10m/s2. 

ðS: a) d = 1,05 mm;  b) A = 9,6.10-5 J. 

A 

B C 

D 

H2.1

C D 
H 2.2
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Tìm chiều dài của mỗi thanh ở 00C. Cho hệ số nở dài của  của bạch 
kim và ñồng lấn lượt là 9.10-6K-1 và 17.10-6K-1. 
ðS: l0Pt = 1,7m; l0Cu = 1,3m. 

19.   Tại tâm của một ñĩa tròn có một lỗ tròn nhỏ ñường kính 4,99mm ở 
00C. Cần phải ñun nóng ñĩa ñến nhiệt ñộ nào ñể dường kính của lỗ 
tròn là 5mm. Cho hệ số nở dài của kim loại là 11.10-6K-1. 
ðS: t = 182oC.  

20.   Ở nhiệt ñộ 00C, một tấm kẽm mõng hình chữ nhật có chiều dài 
50cm và chiều rộng 20cm. Cho hệ số nở dài của  kẽm là α. 
a) Hãy lập công thức tính diện tích của tấm kẽm ở t0C. 
b) Cho α = 3.10-5K-1 . Tìm diện tích của tấm kẽm ở  500C. 
ðS: a) ( )2

0 1S S tα= +   b) S = 0,1003 m2. 

21.   Một lá ñồng mỏng có kích thước 10cm x 20cm ở 200C. Nếu nung 
nóng nó ñến 1200C thì diện tích của nó tăng lên bao nhiêu? Cho α 
= 17.10-6K-1. 
ðS: 6 268.10 .S m−∆ =  
 

BIẾN DẠNG DO LỰC VÀ DO NHIỆT 
22.   Một cái xà bằng thép có tiết diện 20cm2 gắn chặt vào hai bức 

tường. Xác ñịnh lực mà xà sẽ tác dụng lên tường nếu nhiệt ñộ  của 
nó tăng thêm 400C. Cho hệ số nở dài của  thép là 10-5K-1 và suất 
ñàn hồi của thép là 2.1011Pa. 
ðS: F = 16.104N. 

23.   Một dây thép có tiết diện 100mm2, khi ñun nóng thêm 1,50C thì 
dây dài thêm bằng lúc dùng nó treo một vật có khối lượng m ở một 
ñầu. Tính m. Cho α = 10-5K-1; E = 2.1011Pa, g = 10m/s2. 
ðS: m = 30 kg. 

24.   Một thanh trụ bằng ñồng thau có tiết diện 25cm2 ñược ñun nóng từ 
0 ñến 1000C. Cần tác dụng vào hai ñầu thanh hình trụ những lực 
như thế nào ñể khi ñó chiều dài  của nó vẫn không ñổi. Cho hệ số 
nở dài của  ñồng thau là 18.10-5K-1 và suất ñàn hồi của nó là 
9,8.1010N/m2. 
ðS: F = 4,41.106N. 
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Gọi ∆ U, A, Q tương ứng là ñộ biến thiên nội năng, công khí sinh ra và 
nhiệt lượng khí nhận vào. Trong quá trình ñẳng tích thì theo nguyên lí 
thứ nhất 

A. A = Q     C. ∆ U = Q 
B. ∆ U = A    D. ∆ U = - Q 

9) Chọn câu trả lời ñúng 
Trong một quá trình, công khối khí sinh ra là 100J và nội năng của khối 
khí tăng 400J. Nhiệt lượng khối khí nhận ñược trong quá trình này là giá 
trị nào dưới ñây 

A. 100J     C. -100J 
B. 300J     D. -300J 

10) Chọn câu trả lời ñúng 
Có 160 gam khí ôxy ñược nung nóng từ nhiệt ñộ 50oC ñến nhiệt ñộ 
60oC. Giả sử quá trình ñẳng tích. Nhiệt lượng khối khí nhận là: 

A. Q = 248,5 cal    C. Q = 248,5 cal 
B. Q = 1038,75 J    D. Câu A, B ñúng 

11) Chọn câu trả lời ñúng 
Có 40 gam khí hêli ñược ñựng trong bình kín dãn nở kém, ñược nung 
nóng từ nhiệt ñộ 20oC ñến nhiệt ñộ 30oC. ðộ biến thiên nội năng của 
khối khí có giá trị nào dưới ñây 

A. 4155 J     C. 2493 J 
B. 4155 kJ    D. 2493 kJ 
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CHƯƠNG III: T ĨNH HỌC VẬT RẮN 
 

CÂN BẰNG CỦA CHẤT ðIỂM VÀ V ẬT RẮN 
 

1. Một vật m = 1,2kg ñược treo như hình vẽ. Thanh 
ngang có khối lượng không ñáng kể, dây không dãn, AB = 
20cm, AC = 48cm. 
a). Tính lực căng dây treo. 
b). Phản lực của thanh ngang. 
 ðS: a). 13Nb). 5N 
2. Lực F phải có giá trị bao nhiêu ñể kéo ñều một vật 
khối lượng 10kg trượt ñều trên mặt phẳng ngang. Biết lực F kết với 
phương ngang một góc α = 600 và lực ma sát giữa vật và mặt ngang 
bằng 20N. 
 ðS:  40N 
 
3. Vật m = 1kg treo tại trung ñiểm C của dây 

AB như hình vẽ. Tính lực căng dây AC và 
BC trong các trường hợp sau: 

 a).  α = 30o    
 b).  α = 60o 
  ðS: a). 10N b). 5,9N 
4. Một vật m = 6kg ñược giữ cân bằng như hình 

vẽ. Tính lực căng của dây. 
  ðS:  69N; 35N. 
5. Quả cầu m = 2,4kg. Bán kính R = 7cm treo 

như hình vẽ. AC = 18cm. 
Tính lực căng dây và lực nén của tường lên quả cầu. 
 ðS:  25N; 7N 
6. Vật m = 300kg treo như hình vẽ. Tính lực ñàn hồi của thanh AB, 

AC. 
 Biết AB = 40cm, AC = 50cm. 
 ðS:  4000N; 5000N 

A B 

C 

α 

B 

A 

C 
120o 

A 

C 

B 

B A 

C 
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BIẾN DẠNG DO NHIỆT 
11.   Một thanh ñồng dài 1m ở 00C. Tính chiều dài của thanh khi nó ở 

nhiệt ñộ 200C, biết hệ số nở dài của ñồng là 1,85.10-6K-1. 
  ðS: ñộ nở dài: 37.10-6m. 

12.   Một thanh dài 10m ñược lắp trên ñường sắt ở 200C. Hói phải ñể hở 
một khe ở ñầu thanh ray với bề rộng là bao nhiêu nếu thanh nóng 
ñến 500C thì vẫn ñủ chỗ cho thanh dãn ra. Biết hệ số nở dài của 
chất làm thanh ray là 1,2.10-5K-1 . 
ðS: 3,6 mm. 

13.   Tính chiều dài  của một thanh ñồng ở 00C. Biết khi tăng nhiệt ñộ từ 
00C ñến t0C thì ñộ dãn nở của thanh ñồng bằng với ñộ dãn nở của 
thanh nhôm có chiều dài ở 00C là 74cm. Cho hệ số nở dài của  của 
ñồng và nhôm lần lượt là 1,7.10-6K-1 và 2,3.10-5K-1. 

14.   Một thanh kẽm và một thanh sắt có cùng chiều dài  ở 00C, nhưng 
khi nhiệt ñộ tăng lên 1000C người ta thấy thanh nọ dài hơn thanh 
kia là 3mm. Tìm chiều dài  của hai thanh ở 00C. 
Cho hệ số nở dài của kẽm và sắt lần lượt là 3,4.10-5K-1 và 1,14.10-K-1. 
ðS: l0 = 1,33 m. 

15.   Cho hai thanh kim loại có hệ số nở dài α1 = 3α2 . Hiệu số chiều dài 
của chúng ở cùng nhiệt ñộ bất kỳ luôn khong ñổi. Tính chiều dài  
mỗi thanh ở 00C. Biết ở 00C tổng chiều dài  của hai thanh là 8m. 
ðS: l01 = 2m, l02 = 6m. 

16.   Tính ñộ dài của một thanh thép và một thanh ñồng ở 00C sao cho ở 
bất kỳ nhiệt ñộ nào thanh thép cũng dài hơn thanh ñồng là 5cm. 
Cho hệ số nở dài của  thép và ñồng lần lượt là 1,2.10-5K-1 và 
1,7.10-5K-1. 
ðS: l01 = 12 cm, l02 = 17 cm. 

17.   Tìm tỉ số giữa ñộ dài thanh thuỷ tinh và ñộ dài thanh nhôm ở 00C. 
Biết rằng hiệu số  ñộ dài của hai thanh không ñổi ở bất kỳ nhiệt ñộ 
nào. Cho hệ số nở dài của  của thuỷ tinh và nhôm lần lượt là  
80.10-6K-1 và 24.10-6K-1. 
ðS: l0tt = 0,3 l0Al. 

18.   Một thanh bằng bạch kim ñược hàn nối tiếp với một thanh bằng 
ñồng. Chiều dài của hai thanh ở 00C là 3m và ở 1000C là 3,0035m. 
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b) Tính lực gây ra ñộ dãn ñó cho dây cao su. Biết suất ñàn hồi của 
thép và cao su lần lượt là 2.1011Pa và 108Pa. 

ðS: a) 5 mm  b) F = 0,5 N. 
5. Một thanh trụ tròn bằng ñồng thau dái 1ocm, suất ñàn hồi 9.109Pa có 

ñường kính tiết diện ngang là 4cm. 
a) Tìm chiều dài của thanh khi chịu lực nén 105N dọc theo thanh. 
b) Nếu lực nén giảm ñi một nửa thì bán kính tiết diện phải là bao 

nhiêu ñể chiều dài của thanh vẫn là 10cm. 
ðS: a) l = 9,91 cm  b) r’ = 1,4 cm. 

6. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm. Khi treo vật nặng có khối 
lượng 200g thì  lò xo dài 32cm. 
a) Tính hệ số ñàn hồi của lò xo . 
b) Treo thêm  vào lò xo một vật nặng 200g. Tính chiều dài của lò 

xo lúc này. Lấy g = 10m/s2. 
ðS: a) k = 100 N/m,  b) l = 34 cm. 

7. Một lò xo ñang treo vật có khối lượng m. Khi tăng khối lượng của 
vật thêm 200g thì lò xo dãn thêm 2cm. Lấy g = 10m/s2. Tìm ñộ 
cứng của lò xo. 

ðS: k = 100 N/m. 
8. Một lò xo khi treo vật có khối lượng 160g thì dài 60cm, khi treo vật 

có khối lượng 240g thì dài 65cm. Tính ñộ cứng và chiều dài tự 
nhiên của lò xo. Lấy g = 10m/s2 . 

ðS: l0 = 50 cm, k = 16N/m. 
9. Một lò xo có hệ số ñàn hồi 400N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 1,5m, 

ñược treo thẳng ñứng. 
a. Tính chiều dài của lò xo khi treo vào nó một vật có khối lượng 200g. 
b. Cắt lò xo làm hai phần với chiều dài l1=l0/4 và l2. Tính hệ số 

ñàn hồi của hai lò xo mới. 
ðS: a) l = 150,5 cm b) k1 = 1600 N/m, k2 = 1600/3 N/m. 

10.   Một lò xo nhẹ có k = 20N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 45cm, ñược 
cắt làm 2 lò xo có chiều dài tự nhiên 4l1 = 5l2 . Tính ñộ cứng của 
các lò xo. 

  ðS: k1 = 36 N/m, k2 = 45 N/m. 
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7. Hai lực song song cùng chiều ñặt tại hai ñầu thanh AB có chiều dài 
40cm. hợp lực F ñặt tại O cách A 24cm vá có ñộ lớn bằng 20N. 
Tìm F1, F2. 

 ðS: 12N; 8N 
8.  Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 30kg và một thúng 

bắp nặng 20kg. ñòn gánh dài 1,2m. 
Hỏi vai người ñó phải ñặt ở ñiểm nào và chịu lực là bao nhiêu? (Bỏ qua 
khối lượng ñòn gánh). 
 ðS:  0,48m;    0,72m;    500N. 
9. Hai người dùng một chiếc gậy ñể khiêng một cỗ máy nặng 1000N 

ñiểm treo cỗ máy cách vai người thức nhất 60cm, và cách người 
thứ hai 40cm. bỏ qua khối lượng của gậy. Hỏi vai mỗi người chịu 
một lực bằng bao nhiêu? 

 ðS: 400N; 600N 
10. ABC là tam giác ñều cạnh 10cm. F = 10N. Tính moment của F ñối 

với các trục quay A, B, C, G, H trong 2 hình sau: 

 
11. Cân bằng của một vật có trục quay 

O, thanh AC ñồng chất, khối lượng 
mAC = 3kg. ðể thanh cân bằng thì 
m2 phải bằng bao nhiêu? Biết m1 = 
8kg. 

ðS:  m2 = 2,5kg 
12. Thanh AB ñồng chất dài AB =  1,2m, 

khối lượng mAB = 1kg. Xác ñịnh vị trí 
của O ñể thanh cân bằng. 

Biết m1 = 2kg,   m2 = 3kg 
ðS:  AO = 0,7m 
13. Thanh AB ñồng chất có mAB = m1 = 

A 

C H 

G 

 F 

B 

A 

C 

H 
G 

 F 
B 

A O I B C 

m1 m2 

A O I B 

m1 m2 
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2kg. T là lực căng dây BC, N là lực nén 
thanh của tường tác dụng vào bản lề A. 

Biết AC = CB. Tìm T và N. 
ðS:  T = 30N;   N = 50N 
 
 
14. Cho hệ vật như hình vẽ. OA có thể quay quanh O.  

OB = 
3

1
OA. Khi hệ cân bằng. M = 3kg. 

Tính m, bỏ qua khối lượng OA. 
 ðS: 9kg. 
15. Lực F = 200N tác 

dụng lên cột như 
hình vẽ.  

Tìm lực căng 
của dây  buộc vào ñầu 

cột. 
 ðS:   400N 
16. Thanh AB ñồng chất có m = 20kg có thể quay quanh A. Ban ñầu 
thanh nằm ngang trên sàn. Tác dụng vào B lực nâng F 
(luôn vuông góc AB). Tìm F ñể có thể: 
a). Nâng AB khỏi sàn. 
b). Giữ AB nghiêng 1 góc 30o so với mặt sàn. 
 ðS: a). 100N b). 86,6N 
17. Cho PA = 10N;  PB = 40N; AB = 10cm, 
PAB không ñáng kể. Phải treo AB tại ñâu ñể 
thanh cân bằng ngang. 
 ðS: OA = 8cm 

18. Thanh ñồng 
chất AB có khối 
lượng 100g có thể quay quanh bản lề A. 
Cho biết     m1 = 500g;    m2 = 150g;    BC 
= 20cm;    g = 10m/s2 

A 

B 

C 

O 

m M 

 F  A 

B C 

α 

60o 

 F  

A B 

A B 

PA 

PB 

A B C 

m1 m2 

o 

m1  

C B 

A 
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b. Vẽ lại ñồ thị mô tả biến ñổi trên trong các hệ toạ ñộ (P,V), 
(P,T). 

20. KLT biến ñổi theo chu trình sau: 
T1=3000K; V1=1l, T3=100K, V3=4l.  

 Ở ðKTC khí có V=5l, P=105N/m2. 
 

a. Vẽ ñồ thị (P,V). 
b. Tính ccá ñại lượng còn lại. 
c. Tính công khí thực hiện sau một chu 

trình biến ñổi. 
 
 

 
---------- oOo ---------- 

 
CHƯƠNG VII: CH ẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ 

 
BIẾN DẠNG DO LỰC 
1. Một dây thép có chiều dài 2,5m, tiết diện 0,5mm2, ñược kéo căng 

bởi một lực 80N, ta thấy thanh thép dài thêm 2mm. Tính suất ñàn 
hồi của thép. 
ðS: E = 2.1011Pa. 

2. Khi nén hai ñầu thanh thép bằng một lực 3,14.105N , người ta thấy 
ñộ co tương ñối của thanh là 12,5%. Tính ñường kính của thanh. 
Biết suất ñàn hồi của thép là 2.1011Pa. 

ðS: d = 4 mm. 
3. Một thanh tròn bán kính 1cm làm bằng thép có suất Young là 

2.1011Pa. Nếu giữ chặt một ñầu và nén ñầu kia một lực 1,57.105N 
thì ñộ co tương ñối của thanh là bao nhiêu ? 

ðS: 0,25%. 
4. Hai dây có cùng chiều dài 1m, tiết diện thẳng 1mm2, một làm bằng 

thép, một làm bằng cao su. 
a) Nếu dây thép bị kéo căng bởi lực 1000N thì nó dãn ra bao 

nhiêu ? 
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b.Cho biết áp suất của trạng thái cuối cùng là 2atm. Tính công 
của khí thực hiện trong quá trình này? 

ðS: b. 2.103J. 
15. Một bình kín chứa 2g khí Hydro ở áp suất P1=1at, nhiệt ñộ t1=270C. 

ðun nóng bình ñể áp suất tăng lên ñến P2=10at. Tính ñộ biến thiên 
nội năng của khí. Cho biết nhiệt dung riêng ñẳng tích của khí hydrô 
CV=12,3KJ/Kg. 

ðS: ∆U=66420J. 
16. Một khối khí oxy có khối lượng 16g chứa trong một xi lanh dưới 

pittông nặng . ðun nóng ñẳng áp khối khí ñó từ nhiệt ñộ t1=270C 
ñến t2=1270C. Tính nhiệt lượng ñã truyền cho khí và ñộ biến thiên 
nội năng của khối khí, cho nhiệt dung riêng ñẳng áp oxy: 
CP=900J/Kg.K. 

ðS: Q=1440J;   ∆U=1024,5J. 
17. Một xi lanh chứa 5g hydro ở 270C ñược ñậy bởi pittông nặng. 

a. Nén ñẳng nhiệt khối khí ñó, công lực ngoài bằng 8000J, thể tích 
khí giảm ñi 4 lần. Tính nhiệt lượng khí toả ra. 

b. Hơ nóng ñẳng áp ñể thể tích tăng lên bằng giá trị cũ. Tính nhiệt 
lượng do khí hấp thụ và ñộ biến thiên nội năng của khí. 

ðS: a. Q=-8000J;  b. Q=64350J;  ∆U=45652,5J. 
18. Cho một mol KLT (ñktc) biến 

ñổi trạng thái theo ñồ thị (P,V) 
như hình vẽ. V1=2l; V2=4l; 

 
a. Chất khí biền ñổi thế nào? 
b. Tìm nhiệt ñộ của chất khí 

ở trạng thái 1,2,3. 
 
 
19. Sự biến ñổi trạng thái của một khối KLT 

ñược mô tả như  hình vẽ. Biết P3=1at, 
P2=3at. 
a. Xác ñịnh P,V,T của từng trạng 

thái. 

P(at) 

O V(l) 
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2 

1 

V(l) 

O 
(2) 

(3) 

(1) 

4 

2 
T(K) 

600 

Bài tập Vật Lý 10 – HKII   Trường THTH – ðHSP 
 

 35 

Tính chiều dài AB khi thanh cân bằng như hình vẽ. 
ðS:  AB = 25cm 

19. Tương tự bài trên, nếu PAB = 20N thì vị trí treo thanh AB ở ñâu ñể 
thanh AB cân bằng. 

 ðS: cách trung ñiểm 
7

15
cm. 

---------- oOo ---------- 
CHƯƠNG IV: CÁC ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðỘNG LƯỢNG 

 
1. Một xe chở cát có khối lượng m1

 = 390kg chuyển ñộng theo 
phương ngang với vận tốc v1 = 8m/s; hòn ñá có khối lượng m2 = 
10kg bay ñến cắm vào cát. Tìm vận tốc của xe sau khi hòn ñá rơi 
vào hai trường hợp sau: 

a). Hòn ñá bay ngang, ngược chiều với xe với vận tốc v2 = 12m/s. 
b). Hòn ñá rơi thẳng ñứng. 
  ðS:  a). 7,5m/s; b). 7,8m/s 
 
2. Một toa xe có khối lượng 4 tấn chuyển ñộng ñến va chạm vào toa 

xe thứ hai ñang ñứng yên. Sau ñó, cả hai cùng chuyển ñộng với vận 
tốc 2m/s. 

Hỏi toa xe 1 có vận tốc là bao nhiêu. Trước khi móc vào toa xe thứ hai 
có khối lượng 2 tấn. 
  ðS: 3m/s 
 
3. Một xe có khối lượng 10 tấn, trên xe gắn một khẩu ñại bác 5 tấn. 

Bắn một phát súng theo phương ngang với vận tốc của ñạn so với 
súng là 500m/s. ðạn có khối lượng 100kg. Tìm vận tốc của xe ngay 
sau khi bắn, nếu: 

a). Ban ñầu xe ñứng yên. 
b). Xe ñang chạy với vận tốc 18km/h. 
  ðS: a). –3,3m/s; b). 1,6m/s 
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4. Một viên ñạn khối lượng 2 kg ñang bay thẳng ñứng lên cao với vận 
tốc 250m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết 
mảnh 1 bay với vận tốc 250m/s theo phương lệch một góc 60o so 
với ñường thẳng ñứng. 

Hỏi mảnh thứ 2 bay theo phương nào với vận tốc bằng bao nhiêu? 
ðS : 433m/s, hợp với phương thẳng ñứng góc 30o. 

 
5. Hai quả cầu giống nhau, quả cầu 1 có vận 

tốc 5m/s ñến va chạm vào quả cầu 2 ñang 
ñứng yên. Sau va chạm 2 quả cầu chuyển 
ñộng như hình vẽ. Tìm vận tốc mỗi quả 
cầu sau va chạm? 

  ðS:  2,5m/s; 4,25m/s 
 
6. Một quả bóng khối lượng m = 0,2kg ñập vuông góc vào mặt tường 

với vận tốc v1 = 5m/s và bật ngược trở lại với vận tốc v2 = 4m/s. 
Tính: 

a. ðộ biến thiên ñộng lượng của quả bóng. 
b. Lực trung bình tác dụng lên tường, giả thiết thời gian va 

chạm là 0,1s. 
ðS:  a.  1,8kg.m/s  b.  18N. 

 
---------- oOo ---------- 

 

CÔNG – CÔNG SUẤT 
 
1. Một máy kéo 1 vật m = 100kg chuyển ñộng thẳng ñều không ma 

sát lên ñộ cao 1m. Tính công của máy ñã thực hiện khi: 
a. Kéo lên thẳng ñứng. 
b. Kéo theo mặt phẳng nghiêng dài 5m. 

ðS:   1000J 
 
2. Tính công cần thiết ñể kéo một vật khối lượng 100kg từ chân lên 

ñỉnh dốc dài 5m nghiêng 30o so với phương ngang. Hệ số ma sát 

1v

2v

v
60o 
30o 

m1 

m1 m2 

m2 
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10. Người ta thực hiện công 100J ñể nén khí trong xy lanh. Hỏi nội 

năng của khí biến thiên một lượng bao nhiêu? Nếu khí truyền ra 
môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J. 

ðS: 80J. 
11. Người ta cung cấp một nhiệt lượng 100J cho chất khí trong xy lanh. 

Chất khí nở ra ñẩy pittông ñi lên và thực hiện một công 70J. Hỏi 
nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiêu? 

ðS: 30J. 
12. Khi truyền nhiệt lượng 6.106J cho chất khí ñựng trong một xy lanh 

hình trụ thì khí nở ñẩy pittông lên. Thể tích của khí tăng thêm 
0,5cm3. Hỏi nội năng của khí biến ñổi một lượng bằng bao nhiêu? 
Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2 và không ñổi trong quá trình khí 
giãn nở. 

ðS: 2.106J. 
13. Một lượng khí ở áp suất 3.105N/m2 có thể tích 8 lít. Sau khi ñun 

nóng ñẳng áp khí giãn nở ra và có thể tích 10lít. 
a. Tính công thực hiện ñược. 
b. Tính ñộ biến thiên nội năng của khí? Biết trong khi ñun khí 

nhận nhiệt lượng 1000J. 
ðS: a. 60J;  b. 400J. 
 
14. Cho quá trình biến ñổi trạng thái 

của chất khí như hình vẽ. 
a. Gọi tên quá trình biến ñổi? 
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ðS: 420C. 
7. Áp suất khí trong xy lanh của một ñộng cơ vào cuối kỳ nén là bao 

nhiêu? Biết trong quá trình nén, nhiệt ñộ tăng từ 500C ñến 2500C; 
thể tích giảm từ 0,75 lít ñến 0,12 lít. Áp suất ban ñầu là 8.104 N/m2. 

ðS: 80,96.104N/m2. 
8. Một lượng khí ở áp suất 1atm, nhiệt ñộ 270C chiếm thể tích 5 lít. 

Biến ñổi ñẳng tích tới nhiệt ñộ 3270C, rồi sau ñó, biến ñổi ñẳng áp 
lượng khí này, biết nhiệt ñộ trong quá trình ñẳng áp tăng 1200C. 
Tìm áp suất và thể tích khí sau khi biến ñổi. 

ðS: 2atm; 6 lít. 
9. Vẽ lại các ñồ thị sau ñây trong các hệ toạ ñộ còn lại: (p, V); (p, T); 

(V, T). 
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trượt 0,01. Lực kéo song song mặt phẳng nghiêng. Xét 2 trường 
hợp: 

a. Kéo ñều. 
b. Kéo nhanh dần ñều trong 2s. 

ðS:  a.  2540J; b.  2790J. 
 
3. Một ôtô chạy trên ñường ngang vận tốc 72km/h. ðến quãng ñường 

dốc, lực cản tăng gấp 3 lần. Mở ga tối ña cũng chỉ tăng công suất 
lên ñược 1,5 lần so với lúc chạy trên ñường ngang. Hỏi vận tốc tối 
ña của xe trên ñường dốc là bao nhiêu? 

  ðS:  10m/s. 
 
4. Một vật khối lượng 10kg trượt trên ñường ngang dưới tác dụng của 

lực F = 20N cùng hướng chuyển ñộng. Hệ số ma sát trên ñường k = 
0,1.  

 Tính công của lực kéo? Công của lực cản? Biết vật ñi ñược 5m. 
  ðS:  100J;  –50J. 
 
5. Một vật chuyển ñộng ñều trên một mặt ñường nằm ngang dài 100m 

với vận tốc 72km/h nhờ lực kéo F = 40N có phương hợp với 
phương ngang góc 60o. Tính công và công suất của lực F? 

  ðS:  2KJ;  400W 
 
6. Một ôtô khối lượng 2 tấn, khởi hành sau 10s ñạt ñược vận tốc 

36km/h, chuyển ñộng trên ñường ngang có hệ số ma sát k = 0,05. 
a. Tính lực kéo của ñộng cơ xe? 
b. Tìm công và công suất của ñộng cơ trong thời gian ñó? 

ðS:  a).  3000N; b).  150KJ;  15KW. 
 
7. Một ôtô khối lượng 1 tấn chuyển ñộng thẳng ñều trên mặt ñường 

ngang với vận tốc 36km/h. Biết công suất của ñộng cơ ôtô là 5KW. 
a. Tính lực ma sát của mặt ñường tác dụng lên ôtô? 
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b. Sau ñó ôtô tăng tốc chuyển ñộng nhanh dần ñều, sau khi ñi 
thêm 125m ñạt vận tốc 54km/h. Tính công suất trung bình 
của ñộng cơ ôtô trên quãng ñường này? 

ðS:  500N;   12,5KW 
 
8. Xe có khối lượng 200kg chuyển ñộng trên dốc dài 200m cao 10m; 

lực ma sát luôn luôn không ñổi là 50N. 
a. Xe chuyển ñộng thẳng ñều lên dốc với vận tốc 18km/h. Tính 

công suất của ñộng cơ xe. 
b. Sau ñó xe xuống dốc nhanh dần ñều. Biết vận tốc ở ñỉnh dốc 

là 18km/h, ở chân dốc là 54km/h. Tính công và công suất 
trung bình của ñộng cơ xe khi xuống dốc? 

ðS:  a.  750W; b.  10KJ;  500W. 
 
9. Một cần trục nâng một vật m = 100kg từ mặt ñất lên cao theo 

phương thẳng ñứng. Trong 10m ñầu tiên, vật ñi lên nhanh dần ñều 
với gia tốc 0,8m/s2. Sau ñó, vật ñi lên chậm dần ñều thêm 10s nữa 
thì ñứng lại. Tính công do cần trục thực hiện. 

ðS:  30KJ. 
 
10. Một cần trục nâng ñều một vật m = 3 tấn lên cao 10m trong 10s. 

Lấy g = 10m/s2. 
a. Tính công của lực nâng? 
b. Hiệu suất của cần trục là 80%. Tính công suất của ñộng cơ 

cần trục. 
ðS:  300KJ;  37,5KW 

---------- oOo ---------- 
 

ðỊNH LÝ ðỘNG NĂNG 
ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG VÀ NĂNG LƯỢNG 

 
1. Một vật có khối lượng 1kg ñược thả rơi từ ñộ cao 20m. 

a. Tính thế năng của vật lúc bắt ñầu thả. Suy ra cơ năng của vật. 
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PHẦN II – NHI ỆT HỌC 
CHƯƠNG VI – CHẤT KHÍ 

1. Bơm không khí ở áp suất 1at vào một quả bóng bằng cao su, mỗi 
lần nén pittông thì ñẩy ñược 125cm3. Nếu nén 40 lần thì áp suất khí 
trong bóng là bao nhiêu? Biết dung tích bóng lúc ñó là 2,5lít. Cho 
rằng trước khi bơm trong quả bóng không có không khí và khi bơm 
nhiệt ñộ không ñổi. 

ðS: 2at. 
2. Một bóng ñèn dây tóc chứa khí trơ 270C và dưới áp suất 0,6at. Khi 

ñèn cháy sáng áp suất trong ñèn láat và không làm vỡ bóng ñèn. 
 Tính nhiệt ñộ khí trong ñèn khi cháy sáng? 
ðS: 2270C. 
3. Một bánh xe ñược bơm vào lúc sáng sớm khi nhiệt ñộ không khí 

xung quanh là 70C. Hỏi áp suất khí trong ruột bánh xe tăng thêm 
bao nhiêu phần trăm vào giữa trưa, lúc nhiệt ñộ lên ñến 350C. 

ðS: 10%. 
4. Chất khí trong xy lanh của một ñộng cơ nhiệt có áp suất 2atm và 

nhiệt ñộ là 1270C. 
a. Khi thể tích không ñổi, nhiệt ñộ giảm còn 270C thì áp suất 

trong xy lanh là bao nhiêu? 
b. Khi nhiệt ñộ trong xy lanh không thay ñổi, muốn tăng áp suất 
lên 8atm thì thể tìch thay ñổi thế nào? 
c. Nếu nén, thể tích khí giảm 2 lần. Áp suất tăng lên 3atm thì 
nhiệt ñộ lúc ñó bằng bao nhiêu? 

ðS: a. 1,5atm;  b. giảm 4 lần;  c. 270C. 
5. Trong xy lanh của một ñộng cơ ñốt trong hỗn hợp khí ở áp suất 

1atm, nhiệt ñộ 470C có thể tích 40dm3, áp suất 15atm. Tính nhiệt 
ñộ của khí sau khi nén? Biết thể tích sau khi nén là 5dm3. 

ðS: 3270C. 
 
6. Pittông của một máy nén, sau mỗi lần nén ñưa ñược 4 lít khí ở 

nhiệt ñộ 270C và áp suất 1 atm vào bình chứa khí có thể tích 2m3. 
Tính nhiệt ñộ khí trong bình khi pittông thực hiện ñược 1000 lần 
nén. Biết áp suất lúc ñó là 2,1 atm. 
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12. Quả cầu thép khối lượng m1 = 1kg treo vào 1 dây dài 1m. Một viên 
ñạn khối lượng m2 = 10g bay với vận tốc 50m/s va chạm ñàn hồi 
xuyên tâm. 

 Tính ñộ cao cực ñại mà quả cầu m1 ñạt tới. 
---------- oOo ---------- 

Bài tập Vật Lý 10 – HKII   Trường THTH – ðHSP 
 

 39 

b. Tính thế năng của vật ở ñộ cao 10m. Suy ra ñộng năng của 
vật tại ñây? 

c. Tính ñộng năng của vật khi chạm ñất. Suy ra vận tốc của vật 
khi chạm ñất? 

ðS:  a.  200J;  b.  100J;  100J; c.  200J;  
20m/s 

 
2. Một viên ñá nặng 100g ñược ném thẳng ñứng lên trên với vận tốc 

10m/s từ mặt ñất. 
a. Tính ñộng năng của viên ñá lúc ném. Suy ra cơ năng của 

viên ñá? 
b. Tìm ñộ cao cực ñại mà viên ñá ñạt tới? 
c. Ở ñộ cao nào thì thế năng của viên ñá bằng ñộng năng của 

nó? 
ðS:  a.  5J; b.  5m;  c.  2,5m 

 
3. Một quả bóng nặng 10g ñược ném thẳng ñứng xuống dưới với vận 

tốc 10m/s từ  ñộ cao 5m. 
a. Tìm cơ năng của bóng? 
b. Vận tốc khi bóng chạm ñất? 
c. Ở ñộ cao nào thì ñộng năng lớn gấp 3 lần thế năng của bóng? 
d. Xuống ñến ñất bóng lại nảy lên. Giả sử va chạm với ñất là 

tuyệt ñối ñàn hồi. Tính ñộ cao cực ñại mà bóng ñạt tới? 

ðS:  a.  1J; b.  210  m/s;  c. 2,5m; d. 
10m. 

4. Một viên bi khối lượng 1kg ñược thả rơi từ ñỉnh mặt phẳng 
nghiêng cao 20cm. 

a. Áp dụng ñịnh luật bảo toàn cơ năng. Tìm vận tốc của viên bi 
ở chân dốc. Biết rằng lực ma sát trên dốc không ñáng kể. 

b. Khi ñến chân dốc, bi tiếp tục chuyển ñộng trên mặt ngang 
ñược 1m nữa rồi dừng lại. 

Áp dụng ñịnh lý ñộng năng. Tìm lực ma sát trên mặt ngang tác 
dụng vào viên bi? 

ðS:  a.  2m/s;  b.  2N. 
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5. Một xe có khối lượng m = 4 tấn ñang chạy với vận tốc 36km/h thì 

tài xế thấy một chướng ngại vật cách ñó 10m và ñạp phanh. 
a. ðường khô, lực hãm bằng 22000N, xe có ñụng vào chướng 

ngại vật không? 
b. ðường ướt, lực hãm bằng 8000N. Tính vận tốc của xe lúc va 

vào chướng ngại vật. 
ðS:     a.  Không, cách chướng ngại vật 0,9m. 

b.  7,7m/s (giải bằng ñịnh lý ñộng năng) 
6. Một ôtô có khối lượng 1 tấn khởi hành trên ñường ngang, ñi ñược 

100m thì ñạt vận tốc 36km/h. Lực cản trên ñường này bằng 1% 
trọng lượng xe. 

a. Tính công, công suất trung bình và lực kéo của ñộng cơ xe? 
b. Sau ñó, xe tắt máy. Hãm phanh và ñi xuống ñường dốc dài 

100m, cao 10m. Biết vận tốc xe ở chân dốc là 7,2km/h. Tính 
công của lực hãm và lực hãm trung bình tác dụng lên xe trên 
ñoạn ñường dốc (giải bằng ñịnh lý ñộng năng). 

ðS:  a.  60KJ;  3KW;  600N;  b.  –148KJ;  1480N. 
 
7. Một vật trượt từ ñỉnh mặt phẳng nghiêng dài l = 10m. Góc nghiêng 

so với mặt phẳng nằm ngang α = 30o. Coi ma sát trên mặt phẳng 
nghiêng không ñáng kể. 

a. Tìm gia tốc vật thu ñược trên mặt phẳng nghiêng. 
b. hãy xác ñịnh vận tốc vật thu ñược tại chân dốc bằng ñịnh luật 

bảo toàn cơ năng. 
c. Khi ñến chân dốc, vật tiếp tục chuyển ñộng trên ñường thẳng 

nằm ngang với hệ số ma sát trên ñoạn ñường này là k = 0,1. 
Bằng ñịnh lý ñộng năng hãy xác ñịnh quãng ñường mà vật ñi 
ñược trên ñoạn ñường nằm ngang cho ñến khi dừng lại. 

ðS:  a/ 5m/s2 ; b/. 10m/s ; c/. 50m 
8. Một viên ñạn 60g bay ra khỏi nòng súng với vận tốc 600m/s. Biết 

nòng súng dài 0,8m. 
a. Tính ñộng năng của viên ñạn khi rời nòng súng, lực ñẩy trung 

bình của thuốc súng và công suất trung bình của mỗi lần bắn. 
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b. Sau ñó, viên ñạn xuyên qua một tấm gỗ dày 30cm, vận tốc giảm 
còn 10m/s. Coi ñộng năng của ñạn trước khi ñâm vào gỗ không 
ñổi. Tính lực cản trung bình của gỗ? 

c. ðạn ra khỏi tấm gỗ ở ñộ cao 15m cách mặt ñất. Tính vận tốc của 
ñạn khi chạm ñất? 

d. Sau khi chạm ñất, ñạn lún vào ñất 10cm. Tính lực cản trung bình 
của ñất? 

ðS:  a.  10,8KJ; 13500N; 4050KW; b. 35990N; c. 20m/s; d. 120N. 
9. Vật I có m1 = 1kg; vật II có m2 = 3kg. Hai vật ñược nối bằng sợi 

dây nhẹ không dãn như hình vẽ. Sau khi ñi ñược 2s thì sợi dây nối 
2 vật bị ñứt. Tìm: 

a. Vận tốc vật II ñi ñược 0,1m. 
b. ðộ cao lớn nhất mà vật I lên tới. Biết 

ban ñầu vật I cách mặt ñất 0,5m. 
c. Vận tốc của vật I khi chạm ñất. 

ðS:  a.  0,5m/s; b.  
3,3125m;  c.  8,14m/s. 

10. Một con lắc ñơn có khối lượng 1kg chiều dài dây treo là 1m; kéo 
con lắc lệch so với phương thẳng ñứng góc α = 60o rồi buông nhẹ. 
Lấy g = 10m/s2. 

a. Tìm cơ năng con lắc. 
b. Vận tốc khi con lắc qua vị trí cân bằng. 
c. Khi con lắc có vận tốc 1m/s, tìm thế năng của nó. 
d. Khi con lắc hợp với phương thẳng ñứng góc 30o. Tìm ñộng 

năng của nó. 
ðS:  a. 5J; b.  3,16m/s c.  4,5J; d.  3,5J. 

11. Một vật ñược ném xiên 1 góc 30o so với mặt phẳng ngang với vận 
tốc ñầu vo = 10m/s. 

Tìm ñộng năng, thế năng, cơ năng của vật ở vị trí rơi chạm ñất. Suy ra 
ñộ cao cực ñại và vận tốc lúc sắp chạm ñất. Cho m = 100g, g = 10m/s2. 

ðS:  1,25m;  10m/s 
 

m1 

m2 

30o 


