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CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
ĐỀ 1 

Câu 1: Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối liên hệ giữa động năng và độ lớn động lượng? 
A. Wđ = P2/2m.  
B. Wđ = P/v.  
C. Wđ = P/2mv.  
D. Wđ = P/2m. 
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai: 
A. Động lượng là một đại lượng vectơ.   
B. Xung của lực là một đại lượng vectơ. 
C. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi. 
D. Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật.  
Câu 3: Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72km/h. Công suất của động cơ là 60kW. Lực phát 
động của động cơ:   
A. 3000 N.  
B. 2800 N.  
C. 3200 N.  
D. 2500 N. 
Câu 4: Khi khối lượng giảm ½ còn vận tốc tăng gấp 4 thì động năng thay đổi : 
A. tăng gấp 2.  
B. tăng gấp 4.  
C. tăng gấp 8.  
D. không đổi. 
Câu 5:Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì 
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương. 
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 
Câu 6: Ném hòn đá thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s. Đến độ cao nào động năng và thế năng sẽ bằng 
nhau ? Lấy g = 10 m/s2. 
A. 3 m.  
B. 4,4 m.  
C. 2,2 m.  
D. 2,5 m. 
Câu 7:Một thang máy có khối lượng m=1 tấn chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2 m/s2. Lấy g = 
9,8 m/s2. Công mà động cơ thang máy đã thực hiện trong 5 giây đầu là 
A. 190 kJ.  
B. 295 kJ.  
C. 290 kJ.  
D. 195 kJ. 
Câu 8: Một vật có khối lượng m = 100g rơi tự do, cho g = 10m/s2. Vật có động năng 20J sau khi rơi được 
A. 1 giây.  
B. 4 giây.  
C. 2giây.  
D. 5 giây. 
Câu 9:Khối lượng súng là 4 kg và của đạn là 50 g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có tốc độ 800 m/s.Tốc độ 
giật lùi của súng là 
A. 6 m/s.  
B. 7 m/s.   
C. 10 m/s.  
D. 12 m/s. 
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Câu 10: Một hòn bi 1 có v1 = 4m/s đến va chạm vào hòn bi 2 có v2 = 1m/s đang ngược chiều với hòn bi 1. 
Sau va chạm hai hòn bi dính vào nhau và di chuyển theo hướng hòn bi 1. Tính vận tốc hai hòn bi sau va 
chạm, biết khối lượng hòn bi 1 m1 = 50g, hòn bi 2 m2 = 20g. 
A. 0.57m/s.  
B. 2,57m/s.  
C. 0.26m/s.  
D. 3,14 m/s. 
Câu 11: Một vật có khối lượng 1 kg, trượt không ma sát và không vận tốc đầu từ đỉnh B của mặt phẳng 
nghiêng một góc α = 300 so với mặt phẳng ngang. Đoạn BC = 50cm. Tính vận tốc tại chân dốc C, lấy g = 10 
m/s2. 
A. 7.07m/s.  
B. 3 m/s.  
C. 10m/s.  
D. 2,24 m/s. 
Câu 12: Một vật có khối lượng 2kg  chuyển động theo phương trình: x = 2t2 - 4t + 3 (m). Độ biến thiên động 
lượng của vật sau 3s  là 
A. 24 kgm/s  
B. 26kg.m/s  
C. 14kgm/s  
D. 22kgm/s 

Câu 13: Chọn câu đúng: Một vật m có độ lớn của động lượng không đổi theo thời gian nếu vật: 
A. chuyển động thẳng đều hay tròn đều.  
B. chuyển động thẳng hay tròn đều. 
C. chuyển động thẳng biến đổi đều.   
D. chuyển động thẳng biến đổi hay tròn đều. 
Câu 14: khi nói về công của trọng lực, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. công của trọng lực luôn luôn mang giá trị dương. 
B. Công của trọng lực bằng không khi vật chuyển động trên mặt phảng nằm ngang. 
C. Công của trọng lực bằng không khi quỹ đạo chuyển động của vật là một đường khép kín.  
D. Công của trọng lực bằng độ giảm thế năng của vật 
Câu 15. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất? 
A. W.  
B. J.s.  
C. N.m/s.            
D. Hp. 
Câu 16: Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì 
A. thế năng tăng gấp đôi.                                          
B. gia tốc tăng gấp đôi                                         
C. động năng tăng gấp đôi                                      
D. động lượng tăng gấp đôi 
Câu 17: Chọn phát biểu đúng. Cơ năng là một đại lượng 
A. luôn luôn dương.      
B. luôn luôn dương hoặc bằng không. 
C. có thể âm dương hoặc bằng không.              
D. luôn khác không. 
Câu 18. Một vật khối lượng m chuyển động tròn cho chuẩn theo quỹ đạo bán kính r. Gia tốc hướng tâm của vật 

bằng 
2
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r
. Động lượng của vật sẽ bằng: 

A. 
r

m2                           

B. 
r

m2                       



VẬT LÝ 10                                                                                                                     ĐỀ THAM KHẢO 

Tổ Vật lý THPT Phan Châu Trinh                                                                                                  Trang 3 

C. 
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D. 
r
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Câu 19: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 
3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn được 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo. Chọn câu trả 
lời đúng 
A. 0,04J.                 
B. 0,05J.                    
C. 0,03J.                          
D. 0,08J. 
Câu 20: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Lấy g =10m/s2. Chọn mốc thế năng tại vị trí 
ném; Ở độ cao nào sau đây thì thế năng bằng nửa động năng: 
A. h = 0,6m.   
B. h = 0,75m.    
C. h = 1m.   
D. h = 1,25m 
Câu 21.  Một vật khối lượng 100g ở độ cao 10m được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 36km/h. Bỏ qua sức 
cản không khí. Tính cơ năng tại độ cao cực đại. (g=10m/s2) 
A. 35J     
B. 15J                    
C. 750J     
D. 5500J    
Câu 22: một vật có khối lượng 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng dài 5m, nghiêng 1 góc 300 
so với mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát là 0,1. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật ở cuối chân mặt phẳng 
nghiêng là 
A. 7,65 m/s.   
B. 9,56 m/s.    
C. 7,07 m/s.   
D. 6,4 m/s. 
Câu 23: Con lắc đơn gồm sợi dây mảnh, chiều dài l=1m và vật nặng m=50g có kích thước nhỏ buộc vào đầu  sợi 
dây, đầu dây còn lại treo vào điểm cố định. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng và hợp với phương thẳng đứng 
một góc α0 =  450, g = 10 m/s2  Vận tốc của vật m khi qua vị trí cân bằng 
A. 1,8 m/s .             
B. 2,42 m/s.       
C. 2 m/s.  
D. 1,2 m/s. 
Câu 24: Một quả đạn có khối lượng m = 20kg đang bay thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v = 70 m/s thì nổ 
thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 8kg bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 90 m/s. Độ lớn 
vận tốc của mảnh thứ 2.       
A. 132 m/s.                           
B. 123 m/s.                                
C. 332 m/s.        
D. Một giá trị khác.   
Câu 25: một xe lăn đang chuyển động với vận tốc v thì va chạm vào xe thứ 2 có cùng khối lượng đang đứng yên. 
Sau va chạm 2 xe gắn liền vào nhau và cùng chuyển động. Tỉ số giữa động năng của 2 xe trước và sau va chạm 
bằng : 
A.  ¼.                
B.  ½.              
C. 4.          
D. 2.  
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Câu 26: Một đầu đạn đang bay theo phương nằm ngang với vận tốc 700m/s thì nổ ra và tách làm hai mảnh 
với các khối lượng m1=3kg và m2=5kg. Sau khi nổ mảnh lớn tiếp tục bay lên phía trước với vận tốc 1200m/s. 
Động lượng của đầu đạn trước khi nổ và của mảnh nhỏ hơn sau khi nổ lần lượt là 
A. 6800 kg.m/s; 3600 kg.m/s.   
B. 5600 kg.m/s; -400 kg.m/s. 
C. 5600 kg.m/s; 400 kg.m/s.    
D. 3600 kg.m/s ; -1500 kg.m/s. 
Câu 27: Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 20m, cho g =10 m/s2. Công suất trung bình 
của trọng lực trong 1,5s đầu tiên bằng  
A. 150W.    
B. 300W.    
C. 225W.    
D. 266,7W. 
Câu 28: Hai vật có cùng động lượng nhưng khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển động trên một mặt 
phẳng ngang và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi 
vật cho đến khi bị dừng. 
A. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn. 
B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn. 
C. Thời gian chuyển động hai vật bằng nhau. 
D. Thiếu dữ kiện, không kết luận được. 

Câu 29: Một vật chịu tác dụng của một lực  không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương 

chuyển động một góc 600. Biết rằng quãng đường vật đi được là 6m. Công của lực   là 
A. 20J.   
B. 15 J.   
C. 30J.   
D. 15J. 
Câu 30: Đặc điểm nào sau đây không phải là động năng của một vật 
A. luôn không âm.     
B. phụ thuộc hệ quy chiếu. 
C. tỷ lệ với khối lượng của vật.   
D. tỷ lệ với vận tốc của vật. 
Câu 31: Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào: 
A. khối lượng của vật.    
B. gia tốc trọng trường.  
C. gốc thế năng.  
D. vận tốc của vật. 
Câu 32: Lò xo có độ cứng k = 200N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị dãn 2cm thì 
thế năng đàn hồi của hệ bằng 
A. 0,04J.    
B. 400J.   
C. 200J.    
D. 0,08J. 
Câu 33: Một vật được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 10m với một lực có độ lớn 
không đổi bằng 40N và có phương hợp với độ dời một góc 600. Lực cản do ma sát coi là không đổi và bằng 
15N. Động năng của vật ở cuối đoạn đường bằng 
A. 250J.   
B. 400J.    
C. 150J.   
D. 50J. 
Câu 34: Một vật nhỏ có khối lượng 0,4 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh 1 dốc A cao 5m khi rơi xuống 
chân dốc B có vận tốc 6 m/s.Cơ năng của vật ở B là bao nhiêu và có bảo toàn không 
A. 7,2 J; không bảo toàn.        
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B. 7,2 J; bảo toàn.       
C. 2,7 J; không bảo toàn.               
D. 2,7 J ; bảo toàn.   
Câu 35: Một búa máy có khối lượng M=400 kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào  một cọc có khối 
lượng m = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5cm. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn lực cản của đất (được 
coi là không đổi) là  
A. 25 kN.   
B. 1450 N.    
C. 325 kN.    
D. 500 kN.  
Câu 36: Một con lắc đơn có chiều dài 1m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng góc  
α0 = 450 rồi thả tự do. Lấy g = 10m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng 
đứng một góc α =300 thì vận tốc của con lắc gần bằng 
A. 7,92m/s.      
B. 1,76m/s.   
C. 2,89m/s.   
D. 0,85m/s. 
Câu 37: Hệ cơ học gồm hai mặt: mặt cong AB nối chặt với mặt ngang Bx nằm trong mặt phẳng thẳng đứng 
(hình vẽ). Một chất điểm ban đầu đặt tại A trên mặt cong AB có độ cao 
h = 1,8m so với mặt ngang. Thả chất điểm ra không vận tốc đầu.  
Cho g = 10m/s2. Biết rằng trên mặt cong AB không có ma sát. Sau khi 
chuyển động trên mặt cong AB chất điểm tiếp tục chuyển động trên mặt 
ngang Bx có hệ số ma sát µ = 0,2. Khi tới C vận tốc của chất điểm giảm 
đi một nửa so với vận tốc tại B. Quãng đường BC mà chất điểm đi được 
là  
A. 5m.    
B. 4m.   
C. 3m.   
D. 2m. 
Câu 38: Lò xo có độ cứng k = 100N/m. Công của lực đàn hồi của lò xo khi lò xo dãn thêm 5cm từ vị trí đã 
dãn 5cm  là 
A. 0,375J.   
B. -0,375J.   
C. 0,5J.   
D. - 0,5J. 
Câu 39: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu bằng 6m/s từ độ cao 3,2m. Lấy g = 
10m/s2, bỏ qua sức cản của không khí. Vận tốc của vật khi chạm đất bằng 
A. 5m/s.   
B. 6m/s.   
C. 8m/s.   
D. 10m/s. 
Câu 40: Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn.  
B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực.  
C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các vật 
khác (Mặt Trời, các hành tinh. . . ).  
D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi. 
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ĐỀ 2 
Câu 1: Chọn câu sai.  
A. Động lượng là đại lượng vectơ  
B. Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 
C. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương. 
D. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương. 
Câu 2: Chọn câu đúng. Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là 
A. g.m/s          B. kg.m/s               C. kg. m/s2                         D. kg. km/h 
Câu 3: Chọn câu đúng nhất.  
A. Vectơ động lượng của hệ được bảo toàn. 
B. Vectơ động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn. 
C. Vectơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn. 
D. Động lượng của hệ kín được bảo toàn. 
Câu 4: Chọn câu đúng. Biểu thức của định luật II Newton còn được viết dưới dạng sau  

A. F  = m
t

v

∆
∆

                     

B. F =
t

p

∆
∆

                 

 C. F  = 
t

p

∆

∆
                   

D. F  = 
t

p

∆
∆

 

Câu 5: Chọn câu đúng. Phương trình của định luật bảo toàn động lượng cho trường hợp hệ hai vật  
A. m1v1 + m2v2 = m1v1’ + m2v2’ .                    

B. (m1 + m2)( 21 vv + ) = m1
'

1v  + m2
'

2v . 

C. m1 2v  + m2 1v  = m1 
'

2v  + m2 
'

1v .         

D. m1 1v  + m2 2v  = m1 
'

1v  + m2 
'

2v .     
Câu 6: Chọn câu đúng. Một hệ vật gọi là hệ kín nếu 
A. chỉ có những lực của các vật trong hệ tác dụng lẫn nhau. 
B. không có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ. 
C. các nội l ực từng đôi một trực đối nhau theo định luật 3 Newton. 
D. Các A, B, C đều đúng. 
Câu 7: Chọn câu sai.  
A. Hệ vật – Trái Đất luôn được coi là hệ kín 
B. Hệ vật – Trái chỉ gần đúng là hệ kín 
C. Trong các vụ nổ, hệ vật có thể coi gần đúng là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng 
D. Trong va chạm, hệ vật có thể coi gần đúng là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng 
Câu 8: Chọn câu đúng. Hệ vật – Trái Đất chỉ gần đúng là hệ kín vì  
A. Trái Đất luôn chuyển động.  
B. Trái Đất luôn hút vật. 
C. vật luôn chịu tác dụng của trọng lực. 
D. luôn tồn tại các lực hấp dẫn từ các thiên thể trong vũ trụ tác dụng lên hệ. 
Câu 9: Chọn câu đúng. Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp  
A. hệ có ma sát 
B. hệ không có ma sát 
C. hệ kín có ma sát 
D. hệ cô lập. 
Câu 10: Chọn câu đúng. Định luật bảo toàn động tương đương với 
A. định luật I Newton. 
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B. định luật II Newton. 
C. định luật III Newton. 
D. Không tương đương với các định luật Newton. 
Câu 11: Chọn câu đúng. Động lượng toàn phần của hệ được tính bằng biểu thức: 
A. p = p1 + p2 + p3 + …… 
B. p = ( m1 + m2 + m3 + …).v    

C. p = ( m1 + m2 + m3 + …). v  

D. p = m1 1v  + m2 2v  + m3 3v  + … 

Câu 12: Chọn câu đúng. Biểu thức p = 2
2

2
1 pp +  là biểu thức độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường 

hợp  
A. hai vectơ vận tốc cùng phương. 
B. hai vectơ vận tốc cùng phương, ngược chiều. 
C. hai vectơ vận tốc vuông góc với nhau. 
D. hai vectơ vận tốc hợp với nhau góc 600. 
Câu 13: Chọn câu đúng. Chuyển động sau không theo nguyên tắc chuyển động bằng phản lực? 
A. Chuyển động của súng giật 
B. Chuyển động của máy bay trực thăng. 
C. Chuyển động của con quay nước 
D. Chuyển động của con sứa biển 
Câu 14: Chọn câu đúng. Trong chuyển động bằng phản lực : 
A. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải đứng yên. 
B.  Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động cùng hướng. 
C. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng vuông góc. 
D. Nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng ngược lại. 
Câu 15: Chọn câu đúng. Chuyển động bằng phản lực tuân theo  
A. định luật bảo toàn công. 
B. định luật II Newton. 
C. định luật bảo toàn động lượng. 
D. định luật III Newton 
Câu 16: Chọn câu đúng. Một lực 20N tác dụng vào vật m = 400g đang nằm yên, thời gian tác dụng 0,015s. 
Xung lượng của lực tác dụng trong khoảng thời gian đó là  
A. 0,3 kg.ms-1

.                 
B. 1,2 kg.ms-1.               
C. 120 kg.ms-1.          
D. Giá trị khác. 
Câu 17: Chọn câu đúng. Một vật nhỏ khối lượng m = 200g rơi tự do. Lấy g = 10 m/s2. Độ biến thiên động 
lượng của vật từ thời điểm thứ hai đến thứ sáu kể từ lúc bắt đầu rơi là  
A. 0,8 kg.ms-1                  
B. 8kg.ms-1                      
C. 80 kg.ms-1                 
D. 800 kg.ms-1            
Câu 18: Chọn câu đúng. Một khẩu súng trường có viên đạn khối lượng m = 25g nằm yên trong súng. Khi 
bóp cò, đạn chuyển động trong nòng súng hết 2,5m và đạt được vận tốc khi tới đầu nòng súng là 800 m/s. 
Lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng là   
A. 8 N.                           
B. 80 N.                               
C. 800 N.                               
D. 8000 N. 
Câu 19: Chọn câu đúng. Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 200g, m2 = 300g có vận tốc v1 = 3 m/s,  

v2 = 2 m/s. Biết 1v  ↓↑ 2v . Độ lớn động lượng của hệ là    
A. 1,2 kg.ms-1                
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B. 0                                   
C. 120 kg.ms-1                        

D. 60. 2  kg.ms-1    
Câu 20: Chọn câu đúng. Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 1kg, m2 = 4kg có vận tốc v1 = 3 m/s,  

v2 = 1 m/s. Biết 1v  ⊥ 2v . Độ lớn động lượng của hệ là  
A. 1 kg.ms-1                   
B. 5 kg.ms-1                        
C. 7 kg.ms-1                           
D. Giá trị khác 
Câu 21: Chọn câu đúng. Một súng có khối lượng M = 400kg được đặt trên mặt đất nằm ngang. Bắn một 
viên đạn khối lượng m = 400g theo phương nằm ngang. Vận tốc của đạn là v = 50 m/s. Vận tốc giật lùi V’ 
của súng là  
A. – 5mm/s.                     
B. – 5 cm/s.                        
C. – 50 cm/s.                          
D. – 5m/s. 
Câu 22: Chọn câu sai.  
A. Hiệu suất cho biết tỷ lệ giữa công có ích và công toàn  phần do máy sinh ra khi hoạt động. 
B. Hiệu suất được tính bằng hiệu số giữa công có ích và công toàn phần. 
C. Hiệu suất được tính bằng thương số giữa công có ích và công toàn phần.     
D. Hiệu suất có giá trị luôn nhỏ hơn 1. 
Câu 23: Chọn câu sai. Công của lực  
A. là đại lượng vô hướng. 
B. có giá trị đại số. 
C. được tính bằng biểu thức : F.s.cosα  .  
D. luôn luôn dương. 
Câu 24: Chọn câu đúng. Lực thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang là 
A. lực ma sát.                           
B. lực phát động.                         
C. lực kéo.                         
D. trọng lực. 
Câu 25: Chọn câu đúng. Lực không sinh công trong hình vẽ ? 
A. Chỉ có trọng lực. 
B. Chỉ có lực ma sát. 
C. Trọng lực và phản lực. 
D. Chỉ có phản lực. 

Câu 26: Chọn câu đúng. Khi lực F  cùng chiều với độ dời s thì : 
A. Công A > 0          
B. Công A < 0              
C. Công A ≠  0                 
D. Công A = 0 
Câu 27: Chọn câu đúng. Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một 
góc α   Công do l ực ma sát thực hiện trên chiều dài s của mặt phẳng nghiêng là : 
A. Afms = µ mgsinα                                        
B. Afms = - µ mgcosα              
C. Afms = µ mgsinα .s                                 
D. Afms = - µ mgcosα .s 
Câu 28: Chọn câu đúng. Khi một vật trượt đi lên trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một 
gócα . Công do trọng lực thực hiện trên chiều dài s của mặt phẳng nghiêng là  
A. AP = mgsinα . s                                     
B. AP = mgcosα . s             
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C. AP = -mgsinα  . s                                    
D. AP = - mgcosα  . s 
Câu 29: Chọn câu đúng. Kilôoat  giờ là đơn vị của 
A. Hiệu suất.               
B. Công suất.                   
C. Động lượng.                            
D. Công. 
Câu 30: Chọn câu sai. Khi vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng 
A. lực ma sát sinh công cản. 
B. thành phần tiếp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng lực sinh công phát động. 
C. phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật sinh công cản. 
D. thành phần pháp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng lực sinh công. 
Câu 31: Chọn câu sai. Công suất có đơn vị là  
A. Oát (W)  .                
B. Kilôoát (kW).                 
C. Kilôoát giờ (kW.h).                        
D. Mã lực. 
Câu 32: Chọn câu đúng. Một cần cẩu thực hiện một công 120 kJ nâng một thùng hàng khối lượng 600 kg 
lên cao 10m. Hiệu suất của cần cẩu là  
A. 5 %.                   
B. 50 %.                         
C. 75 %.                                
D. Giá trị khác. 
Câu 33: Chọn câu đúng. Một máy bay phản l ực có trọng lượng P = 3.106 N với công suất động cơ  
P1 = 75 MW cất cánh và đạt độ cao h = 1000m. Biết sức cản của không khí là 75.104 N. Thời gian cất cánh 
của máy bay là  
A. 5 s.                     
B. 25 s.                              
C. 50 s.                                 
D. 75 s. 
Câu 33: Chọn câu sai.  
A. Động năng là đại lượng vô hướng. 
B. Động năng luôn luôn dương. 
C. Động năng có tính tương đối. 
D. Động năng tỷ lệ nghịch với bình phương vận tốc.  
Câu 34: Chọn câu đúng. Khi vật có khối lượng không đổi nhưng vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật 
sẽ  
A. Giảm ½.              
B. Tăng gấp 2.                      
C. Không thay đổi.              
D. Tăng gấp 4. 
Câu 35: Chọn câu đúng. Khi vật có vận tốc không đổi nhưng khối lượng  tăng gấp đôi thì động năng của vật 
sẽ  
A. Giảm ½.              
B. Tăng gấp 2.                      
C. Không thay đổi.              
D. Tăng gấp 4. 
Câu 36: Chọn câu đúng. Động năng của vật sẽ tăng gấp 2 nếu  
A. m không thay đổi, v tăng gấp 2. 
B. v không đổi, m tăng gấp 2. 
C. m giảm ½ , v tăng gấp 4. 
D. v giảm ½, m tăng gấp 4. 
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Câu 37: Chọn câu đúng.  Động năng của vật sẽ tăng gấp 4 nếu  
A. m không thay đổi, v tăng gấp 2. 
B. v không đổi, m tăng gấp 2. 
C. m giảm ½ , v tăng gấp 4. 
D. v giảm ½, m tăng gấp 4. 
Câu 38: Chọn câu đúng. Động năng của vật sẽ không đổi nếu 
A. m không thay đổi, v tăng gấp 2. 
B. v không đổi, m tăng gấp 2. 
C. m giảm ½ , v tăng gấp 4. 
D. v giảm ½, m tăng gấp 4. 
Câu 39: Chọn câu đúng.  Động năng của vật sẽ tăng gấp 8 nếu  
A. m không thay đổi, v tăng gấp 2. 
B. v không đổi, m tăng gấp 2. 
C. m giảm ½ , v tăng gấp 4. 
D. v giảm ½, m tăng gấp 4. 

Câu 40: Chọn câu đúng. Một vật chịu tác dụng của hai lực 1F , 2F  trong mặt phẳng nằm ngang có phương 
vuông góc nhau và có độ lớn F1 = F2 = 20 N. Khi vật dịch chuyển được 3m từ trạng thái nghỉ, động năng của 
vật bằng  
A. 30 J.                          

B. 30 2  J.                              
C. 60 J.                          

D. 60 2  J. 
Câu 41: Điền từ đúng vào chỗ trống : Độ biến thiên động năng của một vật trên một đoạn đường nào đó 
bằng ……của……tác dụng lên vật trên đoạn đường đó 
A. Công, nội lực. 
B. Công, ngoại lực. 
C. Công suất, ngoại lực. 
D. Công suất, nội lực. 
Câu 42: Chọn câu đúng. Định lý động năng được áp dụng đúng trong trường hợp  
A. Lực tác dụng lên vật không đổi. 
B. Lực tác dụng lên vật thay đổi. 
C. Đường đi có dạng bất kỳ. 
D. Cá A, B, C đều đúng. 
Câu 43: Chọn câu đúng.  
A. Nếu công của ngoại l ực dương thì động năng của vật giảm. 
B. Nếu công của ngoại l ực âm thì động năng của vật tăng. 
C. Trong chuyển động thẳng đều, công có giá trị bằng 0. 
D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, công có giá trị bằng 0. 
Câu 44: Chọn câu đúng. Một vật có khối lượng 500g đang chuyển động  với vận tốc 10 m/s. Động năng của 
vật bằng  
A. 2,5 J.                            
B. 25 J.                               
C. 250 J.                            
D. 2500 J. 
Câu 44: Chọn câu đúng. Một viên đạn khối lượng m = 40g bay ngang với vận tốc v1 = 80 m/s xuyên qua 
một bao cát dày 40cm. Lực cản trung bình của bao cát tác dụng lên viên đạn là Fc = - 315 N. Sau khi ra khỏi 
bao cát, đạn có vận tốc 
A. 10 m/s.                         
B. 15 m/s.                          
C. 20 m/s.                           
D. 30 m/s. 
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 Câu 45: Chọn câu đúng.  
Một vật khối lượng m = 500g treo vào đầu dưới sợi dây không co dãn chiều dài l = 40 cm,  
đầu trên treo vào một điểm cố định. Đưa vật tới vị trí góc lệch mα = 600 so với phương thẳng  

đứng rồi buông tay. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật khi nó qua VTCB là : 
 
A. 1 J                              
B. 10 J                               
C. 100 J                           
 D. 500 J   
Câu 46: Chọn câu đúng. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 60m so với mặt đất. Độ cao mà vật có 
động năng bằng ba thế năng của nó là : 
A. 10 m                          
B. 15 m                              
C. 20 m                            
D. 25 m 
Câu 47: Chọn câu sai. Công của trọng lực 
A. không phụ thuộc vào dạng qũy đạo chuyển động.          
B. luôn luôn dương. 
C. phụ thuộc vào vị trí đầu của vật chuyển động.  
D. phụ thuộc vào vị trí cuối của vật chuyển động.  
Câu 48: Điền các từ đúng vào ô trống . Công của trọng l ực bằng……tại vị trí đầu và tại vị trí cuối, tức là 
bằng độ…… 
A. Hiệu thế năng, giảm thế năng. 
B. Hiệu động năng, giảm động năng. 
C. Hiệu thế năng, giảm động năng. 
D. Hiệu thế năng, tăng động năng. 
Câu 49: Chọn câu đúng. Khi vật chuyển động trên một quỹ đạo khép kín, tổng đại số công thực hiện  
A. khác không.                       
B. bằng không.                       
C. luôn dương.                        
D. luôn âm. 
Câu 50: Chọn câu sai.  
A. Khi độ biến dạng giảm, công của l ực đàn hồi là công phát động. 
B. Khi độ biến dạng tăng, công của l ực đàn hồi là công cản. 
C. Công của l ực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi. 
D. Thế năng đàn hồi không phụ thuộc vào cách chọn gốc tọa độ ứng với vị trí cân bằng. 
Câu 51: Chọn câu đúng. Khi vật chịu tác dụng của lực thế : 
A. Cơ năng được bảo toàn. 
B. Động năng được bảo toàn. 
C. Thế năng được bảo toàn. 
D. Công được bảo toàn. 
Câu 52: Chọn câu đúng. Khi vật chịu tác dụng của l ực không phải l ực thế : 
A. Cơ năng của vật được bảo toàn. 
B. Động năng của vật được bảo toàn. 
C. Thế năng của vật được bảo toàn. 
D. Năng lượng toàn phần của vật được bảo toàn. 
Câu 53: Chọn câu đúng. Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất  
A. động năng đạt giá trị cực đại. 
B. thế năng đạt giá trị cực đại. 
C. cơ năng bằng không. 
D. thế năng bằng động năng. 
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Câu 54: Chọn câu đúng. Khi con lắc đơn dao động đến VTCB :     
A. Động năng đạt giá trị cực đại. 
B. Thế năng đạt giá trị cực đại. 
C. Cơ năng bằng không. 
D. Thế năng bằng động năng. 
Câu 55: Chọn câu đúng. Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình vật rơi : 
A. Động năng của vật không thay đổi. 
B. Thế năng của vật không thay đổi. 
C. Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi. 
D.  Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổ.i  
Câu 56: Chọn câu đúng. Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng 
thái nghỉ trên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài BC = l  và chiều cao BD = h. Khi đó công do trọng lực 
thực hiện khi vật chuyển từ B đến C 
A. không phụ thuộc khối lượng vật. 
B. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo chuyển động từ B đến C. 
C. phụ thuộc sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm B và C. 
D. Cá A, B, C đều sai. 
Câu 57: Chọn câu đúng. Một trái banh nặng 300g được ném thẳng đứng từ mặt đất lên trên với vận tốc 20 
m/s. Thế năng tại điểm cao nhất là  
A. 30 J.                               
B. 40 J.                       
C. 50 J.                          
D. 60 J. 
Câu 58: Chọn câu đúng. Một vật khối lượng m = 500g rơi tự do từ độ cao h = 20m so với mặt đất. Bỏ qua 
sức cản không khí. l ấy g = 10 m/s2. Công của trọng l ực đã thực hiện được trong khoảng thời gian 0,4s là  
A. 4 J                                 
B. 10 J                       
C. 40 J                          
D. 96 J 
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CHẤT KHÍ – CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
ĐỀ 1 

Câu 1: Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là 101,7.103Pa. Khi hít 
vào áp suất của phổi là 101,01.103Pa. Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng 
A. 2,416 lít.     
B. 2,384 lít.     
C. 2,4 lít.     
D. 1,327 lít. 
Câu 2: Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây. 
A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng.  
B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau. 
C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau .  
D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau. 
Câu 3: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến thể tích 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75 atm. Áp suất ban 
đầu của khí: 
A. 3 atm.     
B. 1,5 atm.    
C. 1,75 atm.     
D. 2 atm. 
Câu 4: Đại lượng nào dưới đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí: 
A. Áp suất.   
B. Khối lượng.  
C. Thể tích.   
D. Nhiệt độ. 
Câu 5: Cho khí đẳng nhiệt từ thể tích 4 lít đến 10 lít thì áp suất trong bình tăng hay giảm bao nhiêu lần? 
A. Tăng 2,5 lần.    
B. Tăng 5 lần.     
C. Giảm 2,5 lần.   
D. Giảm 5 lần. 
Câu 6: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 7: Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí? 
A. Dao động quanh vị trí cân bằng.      
B. Luôn luôn tương tác với các phân tử khác. 
C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.    
D. Cả A, B, và C. 
Câu 8: Dưới áp suất 105 pa một lượng khí có thể tích là 10 lít. Khi áp suất của lượng khí này là 1,25.105 pa, 
nhiết độ không đổi thì có thể tích là 
A. 8 lít.   
B.  2 lít.  
C.  6 lít.   
D.4 lít. 
Câu 9: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng ∆p = 50kPa. Áp suất 
ban đầu của khí đó là 

A. 40kPa      
B. 60kPa     
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C. 80kPa     
D. 100kPa 
Câu 10: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng  
biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là: 

A. T2 > T1      
B. T2 = T1      
C. T2 < T1      
D. T2 ≤ T1  
 
Câu 11: Một xi lanh có pittong cách nhiệt và nằm ngang. Pittong ở vị trí chia xi lanh thành hai phần bằng nhau, chiều dài 
của mỗi phần là 30cm. Mỗi phần chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ 17oC và áp suất 2 atm. Muốn pittong dịch chuyển 
2cm thì phải đun nóng khí ở một phần lên thêm bao nhiêu ? Áp suất cuả khí pittong đã dịch chuyển là 
A. 2 atm.   
B. 2,14 atm.  
C. 4,28 atm.   
D. 4 atm. 

Câu 12: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất 
trong bình sẽ: 
A. có thể tăng hoặc giảm.       
B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ.    
C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ.     
D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ. 
Câu 13: Chọn câu đúng. Trong quá trình đẳng tích: 
A. Độ tăng áp suất tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ.      
B. Độ tăng áp suất tỉ lệ nghịch với độ tăng nhiệt độ. 

C. Độ tăng áp suất bằng   độ tăng nhiệt độ.  
D. Độ tăng áp suất không phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ. 
Câu 14: Điều kiện cần và đủ để áp dụng định luật Sac-lơ: 
A.Áp suất và nhiệt độ tuyệt đối không đổi.   
B.Thể tích không đổi. 
C.Khổi lượng và thể tích không đổi.   
D.Khối lượng không đổi. 

Câu 15: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt 
độ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi 

A. 2730C.     
B. 2730K.     
C. 2800C.     
D. 2800K. 

Câu 16: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. 
Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là 

A. 870C.     
B. 3600C.     
C. 3500C.     
D. 3610C. 

Câu 17: Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng 
tăng lên là 

A. 12,92 lần.    
B. 10,8 lần.     
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C. 2 lần.     
D. 1,5 lần. 
Câu 18: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 1 atm. Hỏi phải tăng nhiệt độ lên bao nhiêu để 
áp suât tăng gấp 5 lần? 

A. 1600K.     
B. 1200K.     
C. 1500K.   
D. 1300K. 
Câu 19: Khi đun nóng khí trong bình kín thêm 200C thì áp suất khí tăng thêm 1/20 áp suất ban đầu. Nhiệt độ 
ban đầu của khí là: 

A. 4000C.     
B. 400K.     
C. 127K.    

D. 6270C. 
 
Câu 20: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định,  
từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Đồ thị nào dưới đây tương ứng với đồ thị bên 
biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này: 
 
 
 
 
 
 
Câu 21: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn quá trình đẳng áp thì hệ tọa độ ( y; x)  
là hệ tọa độ 
A. (p; T).      
B. (p; V).   
C.  (p; T) hoặc (p; V).     
D. đồ thị đó không thể biểu diễn quá trình đẳng áp. 

Câu 22: Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không đổi,thể tích của khí đó ở 
5460C là 

A.20 lít.     
B. 15 lít.      
C. 12 lít.     
D. 13,5 lít. 
Câu 23: Có 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sauk hi nung nóng đắng áp khối lượng riêng của khí là 1,2g/l. 
Nhiệt độ sau khi nung là: 

A. 3270C     
B. 3370C     
C. 4270C    
D. 3000C 
Câu 24: Trong quá trình dãn nở đẳng áp của một lượng khí xác định, nhiệt độ của khí tăng thêm 1450, thể tích 
tăng thêm 50%. Nhiệt độ ban đầu của khí: 

A. 17 0C.     
B. 290 0C.      
C. 217,5 0C.     
D. 335 0C. 
Câu 25: Một lượng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 270C. Đun nóng 
khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ là 
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A.1 atm.     
B. 2 atm.     
C. 4 atm.     
D. 0,5 atm. 
Câu 26: Có 14g chất khí lí tưởng đựng trong bình kín có thể tích 1 lít. Đun nóng đến 1270C, áp suất trong 
bình là 16,62.105Pa. Khí đó là khí gì? 
A. Ôxi.     
B. Hidro.     
C. Hêli.     
D. Nito. 

Câu 27: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây  về hai quá trình đó là 
đúng. 
A. Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp.      
B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp. 
C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt .     
D. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt. 
Câu 28: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ 
tăng đến 600C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần 

A. 2,78.      
B. 3,2.      
C. 2,24.     
D. 2,85. 

Câu 29: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pitong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 30 
cm chứa một lượng khí giống nhau ở 270C. Nung nóng một phần lên 100c, còn phần kia làm lạnh đi 100C thì 
pitong dịch chuyển một đoạn là 

A. 4cm     
B. 2cm     
C. 1cm     
D. 0,5cm 

Câu 30: Một khối khí được truyền một nhiệt lượng 2000 J thì khối khí dãn nở và thực hiện được một công 
1500 J. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí là 
A. 500 J.   
B. 3500 J.   
C. – 3500 J.   
D. – 500 J. 
Câu 31: Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xi lanh, khí truyền ra môi trường xung quanh một 
nhiệt lượng 20J. Độ biến thiên nội năng của khí là 
A. ∆U = 120J.  
B. ∆U = 0.   
C. ∆U = -80J.   
D. ∆U = 80J. 
Câu 32: Một viên đạn chì khối lượng 10g cs vận tốc giảm từ 400m/s xuống 300 m/s khi xuyên qua một tấm 
ván. Tính nhiệt lượng tỏa ra, biết rằng chỉ có 80% công mà viên đạn khi xuyên qua chuyển thành nhiệt: 
A. Q = 180J.   
B. Q = 280J.   
C. Q = 380J.   
D. Q = 480J. 
Câu 33: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = Q+A phải có giá trị 
nào sau đây? 
A.Q < 0 và A >0.     
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B. Q > 0 và A > 0.   
C. Q > 0 và A < 0.     
D. Q < 0 và A < 0. 
Câu 34 : Một khối khí có áp suất 1 atm, thể tích 10 lít được giãn nở đẳng áp, thể tích tăng gấp 2 lần. Công do 
khí thực hiện là 
A. 10 J.   
B. 981 J.   
C. 9,8.105 J.   
D. 100 J. 
Câu 35: Người ta cung cấp một nhiệt lượng 120J cho một chất khí ở tron một xi lanh đặt nằm ngang. Khối khí 
dãn nở đẩy pit tông đi 0,1m và lực ma sát giữa pit tông và xi lanh có độ lớn 20N. Áp suất bên ngoài p0 = 105Pa, 
tiết diện pit tông S = 100cm2. Nội năng cúa chất khí 
A. tăng 20J.   
B. tăng 118 J.   
C. tăng 18  J.   
D. tăng 100 J 
Câu 36: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để cho thể tích của nó chỉ còn là 4 lít ở nhiệt độ 600C. Áp suất khí 
A. giảm 0,36 lần.     
B. tăng 0,36 lần.   
C. giảm 2,77 lần.    
D. tăng 2,77 lần. 
Câu 37: Một bình chứa khí oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250kPa và nhiệt độ 270C. khối lượng khí oxi trong 
bình là 
A. 32,1g.     
B. 25,8g.      
C. 12,6g.     
D. 22,4 g. 
Câu 38: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu 
trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng 
thái 1 ban đầu. Nhiệt độ lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị nào 
A. 1,5T1.     
B. 2T1.      
C. 3T1.     
D. 4,5T1.   
Câu 39: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu 
trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng 
thái 1 ban đầu. Nếu mô tả định tính các quá trình này bằng đồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ 
nào? 
A. (p,V).     
B. (V,T).     
C. (p,T).     
D. (p,1/V). 
Câu 40: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một 
giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt 
độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào? 
A. Nằm yên không chuyển động.    
B. Chuyển động sang phải.  
C. Chuyển động sang trái.    
D. Chưa đủ dữ kiện để nhận xét. 
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ĐỀ 2 

Câu 1. Phát biểu nào sao đây là phù hợp với định luật Gay Luy xắc? 

A. Trong quá trình đẳng áp, thể tích một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

B. Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. 

C. Trong quá trình đẳng tích, thể tích tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. 

D. Trong mọi quá trình thể tích một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. 

Câu 2. Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 430C với áp suất 285kPa. Sau đó bình được chuyển đến nơi có 

nhiệt độ 570C, độ tăng áp suất khí trong bình là 

A. 12,63 kPa.  

B. 285 kPa.   

C. 585,5 kPa.   

D. 300,5 kPa. 

Câu 3. Xilanh của một động cơ có chứa một  lượng khí ở nhiệt độ 47o C và áp suất 0,7 atm. Sau khi bị nén 

thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8atm. Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén? 

A 731,43 K.   

B 285,7 K.     

C 545 K.    

D 234 K. 

Câu 4: Trên đồ thị biểu diễn đường đẳng nhiệt của hai lượng khí giống nhau.  
Kết luận nào là đúng khi so sánh các nhiệt độ T1 và T2?  
A. T2 >T1.  
B. T1 = T2.  
C. T2 < T1.                                         
D. Chưa đủ dữ kiện để so sánh. 
Câu 5: Một lượng khí hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5atm và nhiệt độ 270C. Đun nóng 
đến 1270C, do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra. Áp suất khí trong bình bây giờ là 
A. 3,5atm.   
B. 4atm.   
C. 1atm.   
D. 0,5atm. 
Câu 6: Xét một quá trình khí nhận nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức U A Q∆ = +  có giá trị nào 
sau đây? 
A. Q > 0 , A < 0.  
B. Q > 0 , A > 0.  
C. Q < 0 , A > 0.  
D. Q < 0 , A < 0. 
Câu 7. Một khối khí lý tưởng có thể tích 8 lít đang ở áp suất 1,2 atm thì được nén đẳng nhiệt cho tới khi thể 
tích bằng 2,5 lít. Áp suất của khối khí đã thay đổi một lượng 
A. 3,84 atm.   
B. 2,64 atm.   
C. 3,20 atm.   
D. 2,67 atm          

0 

D 

P 
 

T1 

T2 
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Câu 8. Biểu thức nào sau đây không đúng cho quá trình đẳng áp của một khối khí? 

A. 
V

T
 = const.   

B. 1 2

1 2

V V
.

T T
=    

C. 1 2

2 1

V T
.

V T
=    

D. V1T2 = V2T1. 
Câu 9. Đối với một lượng khí lý tưởng, khi áp suất tăng 3 lần và thể tích giảm 2 lần thì nhiệt độ tuyệt đối sẽ 
A. tăng lên 6 lần.  
B. giảm đi 6 lần.  
C. tăng lên 1,5 lần.  
D. giảm đi 1,5 lần 
Câu 10. Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 37 °C, áp suất 4 atm thì được làm lạnh đẳng tích cho đến khi 
áp suất còn 1,6 atm. Nhiệt độ của khối khí lúc đó bằng 
A. 129°C.   
B. –149°C.   
C. 9°C.    
D. 775°C. 
Câu 11. Phát biểu nào sao đây là đúng với nội dung định luật Bôilơ-Mariốt ? 
A. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 
B. Trong quá trình đẳng áp của một khối lượng khí xác định, áp suất và thể tích là một hằng số. 
C. Trong quá trình đẳng tích của một khối khí xác định, tích của áp suất và thể tích là một hằng số. 
D. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với thể tích. 
Câu 12. Đường đẳng áp trong hệ trục tọa độ OPV là? 
A. Một đường thẳng song song với trục OV.   
B. Một đường hypebol. 
C. Một đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.   
D. Một đường thẳng song song với trục OP. 
Câu 13. Một xilanh đặt nằm ngang .Lúc đầu pitông cách đều hai đầu xilanh (coi như cách nhiệt) một khoảng 
40cm và không khí chứa trong xilanh có nhiệt độ 270C ,áp suất 1atm .Sau đó không khí ở đầu bên trái được 
nung lên đến 700C thì pittông dịch chuyển một khoảng x là 
A.  3,6cm.                            
B.  4,6cm.                     
C. 2,67cm                         
D. 2,25cm 
Câu 14. Khi làm lạnh một lượng khí có thể tích không đổi thì 
A.Áp suất khí tăng.                                                   
B.khối lượng riêng khí giảm. 
C.số phân tử trong một đơn vị thể tích tăng.            
D.khối lượng mol của khí không đổi.  
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Câu 15.Cho các đồ thị như hình sau 
   V T 
 
 
 
           P                          
 
 
 
         O        V                    O                             T                   O    V
         
 ( I )                                             ( II ) ( III ) 
 
Đồ thị nào là dạng đồ thị của đường đẳng tích? 
A. ( I ).    
B. ( III ).  
C. ( II ).  
D. Cả 3 đồ thị trên. 
Câu 16. Điều nào sau đây là sai khi nói về nội năng? 
A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế 
năng tương tác giữa chúng. 
B. Đơn vị của nội năng là Jun (J). 
C. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. 
D. Nội năng không thể biến đổi được. 
Câu 17. Người ta truyền cho khí trong xi-lanh một nhiệt lượng 120 J. Chất khí nở ra thực hiện công 80 J đẩy 
pittông đi lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là?  
A. 40 J .    
B. - 40 J.   
C. 200 J.  
D. - 200 J.  
Câu 18. Một động cơ nhiệt làm việc sau một thời gian thì tác nhân đã nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng  
Q1 = 2,5.106 J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng Q2 = 1,75.106 J. Hãy tính hiệu suất thực của động cơ nhiệt 
A. 25%.     
B. 35%.  
C. 20%.  
D. 30%. 

Câu 19. Công thức
V

T
= hằng số  áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định? 

A. Quá trình đẳng tích.           
B. Quá trình bất kì.          
C. Quá trình đẳng áp.          
D. Quá trình đẳng nhiệt. 
Câu 20. Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí 
A. xích lại gần nhau hơn.   
B. có tốc độ trung bình lớn hơn. 
C. nở ra lớn hơn.    
D. liên kết lại với nhau. 
Câu 21. Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của khí lí tưởng? 
A. Thể tích.  
B. Khối lượng.  
C. Nhiệt độ.  
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D. Áp suất. 
Câu 22. Câu nào sau đây nói về khí lí tưởng là không đúng? 
A. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua. 
B. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua. 
C. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm. 
D. Khí lí tưởng là khí có thể gây áp suất lên thành bình. 
Câu 23. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử? 
A. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.   
B. Chuyển động không ngừng. 
C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.   
D. Va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình. 
Câu 25. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt? 

A. 
2

2

1

1

V

p

V

p
= .       

B. pV  =  const.  
C. p1V1 =  p2V2.     

D. 
1

2

2

1

V

V

p

p
= . 

Câu 26. Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên đó là vì 
A. số lượng phân tử tăng.   
B. phân tử khí chuyển động nhanh hơn. 
C. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn. 
D. khoảng cách giữa các phân tử tăng. 
Câu 27. Một lượng khí ở nhiệt độ không đổi 20 0C, thể tích 2 m3, áp suất  2 atm. Nếu áp suất giảm còn 1 atm 
thì thể tích khối khí là bao nhiêu? 
A. 0,5 m3.  
B. 1 m3.  
C. 2 m3.  
D. 4 m3. 
Câu28. Một khối khí có thể tích 1 m3, nhiệt độ 11 0C. Để giảm thể tích khí còn một nữa khi áp suất không 
đổi cần 
A. giảm nhiệt độ đến 5,40C.  
B. tăng nhiệt độ đến 220C. 
C. giảm nhiệt độ đến –1310C.  
D. giảm nhiệt độ đến –110C. 
Câu 29. Nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi, áp suất giảm một nửa thì thể tích khối khí 
A. tăng 4 lần.      
B. giảm 4 lần.  
C. tăng 2 lần.       
D. giảm 2 lần. 
Câu 30. Nếu cả áp suất và thể tích của khối khí lí tưởng tăng 2 lần thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí 
A. không đổi.      
B. giảm 2 lần.  
C. tăng 2 lần.       
D. tăng 4 lần. 
Câu 31. Một bình chứa không khí ở nhiệt độ 30 0C và áp suất 2.105 Pa. Hỏi cần phải tăng nhiệt độ lên tới bao 
nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi? Coi thể tích của bình thay đổi không đáng kể khi nhiệt độ và áp suất thay 
đổi. 
A. 60 0C.         
B. 120 0C.   
C. 333 0C.        
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D. 606 0C. 
Câu 33. Không khí bên trong một ruột xe có áp suất 1,5 atm, khi đang ở nhiệt độ 25 0C. Nếu để xe ngoài 
nắng có nhiệt độ lên đến 50 0C thì áp suất khối khí bên trong ruột xe tăng thêm (coi thể tích không đổi) 
A. 5%.   
B. 8%.  
C. 50%.  
D. 100%. 
Câu 34. Khi ấn pittông từ từ xuống để nén khí trong xilanh, thì thông số  nào của khí trong xi lanh thay đổi? 
A. Nhiệt độ khí giảm.   
B. Áp suất khí tăng. 
C. Áp suất khí giảm.   
D. Khối lượng khí tăng. 
Câu 35. Một chiếc lốp ôtô chứa không khí ở áp suất 5.105 Pa và nhiệt độ 25 0C. Khi chạy nhanh, lốp xe nóng 
lên, làm nhiệt độ không khí trong lốp xe tăng lên tới 50 0C. Tính áp suất của không khí ở trong lốp xe lúc 
này. Coi thể tích của lốp xe không đổi. 
A. 2,5.105 Pa.   
B. 10.105 Pa.      
C. 5,42.105 Pa.    
D. 5,84.105 Pa. 
Câu 36. Một xilanh chứa 150 cm3 khí ở áp suất 2. 105 Pa. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. 
Tính áp suất của khí trong xi lanh lúc này. Coi nhiệt độ không đổi. 
A. 105 Pa.  
B. 3.105 Pa.         
C. 4.105 Pa.  
D. 5.105 Pa. 
Câu 37. Nội năng của một vật là 
A. tổng động năng và thế năng của vật. 
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công. 
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. 
Câu 38. Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 
A. ngừng chuyển động.   
B. nhận thêm động năng. 
C. chuyển động chậm đi.   
D. va chạm vào nhau. 
Câu 39. Một khối khí được truyền một nhiệt lượng 2000 J thì khối khí dãn nở và thực hiện được một công 
1500 J. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí. 
A. 500 J.   
B. 3500 J.  
C. – 3500 J.  
D. – 500 J. 
Câu40. Một khối khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Lúc đầu khối khí có thể 
tích 20 dm3, áp suất 2.105 Pa. Khối khí được làm lạnh đẵng áp cho đến khi thể tích còn 16 dm3. Công mà 
khối khí thực hiện được 
A. 400 J.  
B. 600 J.  
C. 800 J.  
D. 1000 J. 
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ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 
ĐỀ 1 

Câu 1:  Chọn câu đúng: Hệ quy chiếu bao gồm? 
A. vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ.  
B. vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và thước đo.  
C. vật làm mốc, hệ tọa độ và đồng hồ.  
D. vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và chiều dương. 
Câu 2:  Chọn phát biểu đúng? 
A. Đồ thị vận tốc-thời gian trong chuyển động thẳng biến  đổi đều là đường thẳng song song với trục thời 
gian.  
B. Đồ thị tọa độ-thời gian trong chuyển động thẳng đều là đường thẳng song song với trục thời gian .  
C. Đồ thị gia tốc-thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều là đường thẳng song song với trục thời 
gian.  
D. Đồ thị tọa độ-thời gian trong chuyển động thẳng biến  đổi đều là đường thẳng song song với trục thời gian 
Câu 3:  Phát biểu nào sau đây SAI với vật chuyển động thẳng đều? 
A. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.  
B. Vec-tơ vận tốc không thay đổi theo thời gian.  
C. Có quỹ đạo là đường thẳng,.                          
D. Vec-tơ vận tốc thay đổi theo thời gian. 
Câu 4:  Lúc 7 giờ một xe chuyển động thẳng đều qua địa điểm A ,cách địa điểm C  2km, với vận tốc 
10km/h.Lấy C làm gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc xe qua A, chiều AC làm chiều dương.Phương trình 
chuyển động của xe là? 
A.  x = -2+10t (x:m; t:s).   
B.  x = -2+10t (x:km; t:h).  
C.  x = 2+10t (x:m; t:s).   
D.  x = -2-10t (x:km; t:h). 
Câu 5:  Trường hợp nào dưới đây có thể coi chiếc máy bay là chất điểm? 
A. Máy bay đang đi vào nhà ga.                             
B. Máy bay đang trong quá trình hạ cánh trên đường băng. 
C. Máy bay đang bay từ Hà Nội –TP Hồ Chí Minh.  
D. Máy bay đậu trong ga-ra. 
Câu 6:  Một chất điểm chuyển động thẳng đều có phương trình x= 10t ( x:m; t:s).Hãy chọn phát biểu SAI khi 
nói về chuyển động này? 
A. tốc độ của chất điểm là 10m/s.  
B. chất điểm chuyển động theo chiều dương.  
C. tọa độ ban đầu của chất điểm bằng 0.  
D. Sau 2s tốc độ của chất điểm là 20m/s. 
Câu 7:  Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đểu: 
A. tăng đều theo thời gian.         
B. lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.  
C. có đơn vị là m/s.        
D. có phương, chiều và độ lớn không đổi. 
Câu 8:  Đâu là công thức đường đi của chuyển động chậm dần đều? 

A. 2
0 2

1
attvS +=  ( với a và v0 cùng dấu).  

B. 2
0 2

1
attvS +=  ( với a và v0 khác dấu). 

C. 2
00 2

1
attvxx ++= ( với a và v0 cùng dấu).  

D. 2
00 2

1
attvxx ++= ( với a và v0 khác dấu). 
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Câu 9:  Trong không khí các vật nặng nhẹ rơi khác nhau là do? 
A. Độ cao lúc thả vật.    
B. Gió thổi.  
C. Khối lượng của vật.   
D. Lực cản của không khí. 
Câu 10:  Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong 
chuyển động tròn đều là: 

A. f
T

.2;
2

πω
π

ω == .   

B. 
fT

π
ω

π
ω

2
;

2
== .  

C. fT .2;.2 πωπω == .   

D. 
f

T
π

ωπω
2

;.2 == . 

Câu 11:  Một vật rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống.Vận tốc lúc vừa chạm đất là bao nhiêu? (lấy g = 9,8m/s2) 
A. 2 m/s2.  
B. 2m/s.  
C. 9,8m/s.  
D. 9,8 m/s2. 
Câu 12:  Hãy chỉ ra phát biểu sai? Chuyển động tròn đều là chuyển động có: 
A. tốc độ góc không đổi.     
B. vec tơ gia tốc không đổi.  
C. tốc độ dài không đổi.    
D. quỹ đạo là đường tròn. 
Câu 10:  Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và 
A. vận tốc tăng dần theo thời gian..  
B. vận tốc giảm dần theo thời gian.  
C. vận tốc không đổi theo thời gian.  
D. gia tốc bằng 0. 
Câu 13:  Một vật chuyển động với phương trình : x = 6t + 2t2 (m,s).Kết luận nào sau đây là sai ?        
A. x0 = 0                   
B. a = 2 m/s2               
C. v = 6 m/s                         
D.  x > 0 khi t > 0 
Câu 14:  Một học sinh chạy xe honda đi học trên một đường thẳng với vận tốc không đổi  30m/s bị cảnh sát 
giao thông phát hiện.Chỉ sau 1s khi xe hoda đi ngang qua trạm kiểm soát một CSGT phóng mô tô đuổi theo 
với gia tốc không đổi bằng 3m/s2.Sau bao lâu anh CSGT đuổi kịp honda? 
A. 30s.  
B. 15s.  
C. 21s.  
D. 10s. 
Câu 15:  Theo nghiên cứu về lái xe, khi xe gặp chướng ngại vật cần phanh ( thắng) gấp, thì người lái xe có 

4

3
 giây để nhận ra tình huống, 

4

3
 giây để phản xạ đặt chân lên cần phanh (thắng) và cần một khoảng thời 

gian tối thiểu 
4

6
giây để xe chuyển động mà không va chạm vào chướng ngại vật.Theo tính toán trên nếu một 

người điều khiển xe máy chuyển động thẳng đều phát hiện một con chó băng ngang đường, cách học sinh 
10m, lập tức thắng xe, để xe dừng lại khi vừa đến chỗ con chó  thì phải lái xe với tốc độ bao nhiêu? (cho rằng 
từ lúc thắng xe chuyển động chậm dần đều) 
A. 20km/h.  
B. 24km/h.  
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C. 30km/h.  
D. 36km/h 
Câu 16:  Một ô tô bắt đầu xuất phát từ một điểm và chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s xe đạt vận 
tốc 5m/s. Gia tốc của xe là? 
A. a= 0,5m/s2.  
B. a= 2m/s2.  
C. a= 5m/s2.  
D. a= 0,2m/s2. 
Câu 17:  Một mô tô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì bắt đầu giảm ga chuyển động thẳng chậm dần 
đều với gia tốc 2m/s2.Xe đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? 
A. 10m.  
B. 200m.  
C. 20m.  
D. 100m. 
Câu 18:  Một ô tô chạy với vận tốc 50km/h trong trời mưa.Mưa rơi theo phương thẳng đứng.Trên cửa kính 
bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng đứng một góc 600.Xác định vận tốc của giọt mưa với mặt 
đất? 
A. 52km/h.  
B. 25km/h.  
C. 28,87km/h.  
D. 18,87km/h. 
Câu 19:  Trường hợp nào sau đây vật có thể coi là rơi tự do? 
A. chuyển động của  cái diều đứt dây.  
B. chuyển động của người nhảy dù.  
C. chuyển động của viên bi sắt trong không khí.  
D. Chuyển động của chiếc lá rơi. 
Câu 21:  Chọn phát biểu đúng về chuyển động tròn đều? 
A. Tần số là số vòng quay được trong một giây.  
B. Chu kỳ là số vòng quay được trong một giây.  
C. Tần số là thời gian quay được một vòng.  
D. Chu kỳ là số vòng quay được trong một phút. 
Câu 22:  Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe tăng tốc và xe chuyển 
động nhanh dần đều. Sau 20s ô tô đạt vận tốc 14m/s.Vận tốc của ô tô sau 60s kể từ lúc tăng tốc là? 
A. 22m/s.  
B. 20m/s.  
C. 18m/s.  
D. 16m/s. 
Câu 23:  Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là của rơi tự do? 
A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.                
B. Chuyển động nhanh dần đều.  
C. Không có vận tốc đầu.                                                                      

D. Vận tốc tại thời điểm t là 2

2

1
atv = . 

Câu 24:  Trong caùc yeáu toá sau, yeáu toá naøo KHÔNG coù tính töông ñoái? 
A. tọa độ.  
B. Quãng đường đi được.   
C. vận tốc.  
D. quỹ đạo. 
Câu 25: Có chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương trình  x = -4t2 +6t +10 ( với x tính bằng m, t tính 
bằng s). Các thời điểm ứng với chuyển động nhanh dần đều là: 
A. t > -

4

3  s.                  
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B. t > 
4

3  s.                       

C. t < 
3

4  s.                      

D. t > 
3

4  s. 

Câu 26:  Chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động x= -3+2t ( x:m; t:s). quãng đường chất điểm 
đi sau 5s là 
A. 13m.  
B. 2m.  
C. 7m.  
D. 10m. 
Câu 27:  Hai toa tàu đang đỗ trên hai đường tàu song song với nhau trong sân ga.Hành khách 1 đứng trên toa 
tàu a, nhìn qua cửa số toa sang hành khách 2 ở toa bên cạnh b.  Bống 1 thấy 2 chuyển động về phía sau. Tình 
huống nào sau đây chắc chắn KHÔNG xảy ra? 
A. Cả hai  toa tàu cùng chạy về phía trước. b chạy nhanh hơn a..  
B. Toa tàu a đứng yên. Toa tàu b chạy về phía sau.  
C. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước.  a chạy nhanh hơn b.  
D. Toa tàu a chạy về phía trước. toa b đứng yên. 
Câu 28:  Một vật  được thả rơi tự do từ độ cao 80m so với mặt đất.Lấy g=10m/s2  ,thời gian vật rơi là? 
A. 6s. 
B. 4s.  
C. 2s. 
D. 8s. 
Câu 29:  Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25cm. Xe chạy với tốc độ 10m/s. Tốc độ góc của một 
điểm trên vành ngoài xe là ? 
A. 2,5 rad/s.  
B. 40 rad/s.  
C. 2,5m/s.  
D. 40m/s. 
Câu 30:  Hai vaät A vaø B chuyeån ñoäng thaúng ñeàu khi ñi ngöôïc chieàu tôùi gaëp nhau thì khoaûng caùch giöõa 
chuùng cöù sau 10 giaây laïi giaûm bôùt 16m,coøn khi ñi cuøng chieàu thì khoaûng caùch giöõa chuùng cöù sau 5 giaây 
laïi taêng theâm 3m.Tính vaän toác cuûa moãi vaät 
A. v1= 1,1  m/s và  v2= 0,5m/s          
B. v1= 1  m/s và  v2= 2,1 m/s.    
C. v1= 0,4  m/s và  v2= 1m/s           
D. v1= 1,4  m/s và  v2= 0,6m/s 
Câu 31: Thả 2 viên bi rơi tự do từ cùng 1độ cao, bi B thả sau bi A 1 khoảng thời gian bằng ∆t. Khi bi A rơi 
được 4s thì nó thấp hơn bi B 1 khoảng là 35m.Cho g=10m/s2. Tìm  ∆t 

A. ∆t = 0,5s.            
B. ∆t = 1,2s.            
C. ∆t = 1,0s.    
D. ∆t = 2,0s. 
Câu 32: Một vật chuyển động thẳng có phương trình vận tốc v 2 2t= - . Vận tốc trung bình của vật sau 

( )4 s  kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 

A. ( )/2 m s- .  

B. ( )/12 m s .  

C. ( )/12 m s- .  

D. ( )/4 m s . 
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Câu 33: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong giây thứ hai vật đi được quãng đường dài ( )1, 5 m . 

Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ 100 ? 

A. ( )199 m .  

B. ( )200 m .  

C. ( )99, 5 m .  

D. ( )210, 5 m . 

Câu 34: Một người lái thuyền dự định mở máy cho xuồng chạy ngang một con sông rộng ( )240 m , mũi 

xuồng luôn vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên xuồng sang bờ bên kia tại một địa điểm cách 

bến dự định ( )180 m  và xuồng đi hết 1  phút. Vận tốc của xuồng so với dòng sông là 

A. ( )/3 m s . 

B. ( )/4 m s .  

C. ( )/5 m s .  

D. ( )/6 m s . 

Câu 35: Ở một đoạn sông thẳng có dòng nước chảy với vận tốc v0, một người từ vị trí A ở bờ sông này muốn 
chèo thuyền tới vị trí B ở bờ sông bên kia và ở phía hạ lưu. C là điểm đối diện với A ở bên kia bờ. Biết BC = 
a = 40m; AC = b = 30m. Tính độ lớn nhỏ nhất của vận tốc thuyền so với nước mà người này phải chèo đều 
để có thể tới được B. 
A. 2m/s.    
B. 1,5 m/s.  
C. 1,2 m/s.  
D. 1,6m/s. 

Câu 36: Một ô tô chạy với vận tốc ( )/50 km h  trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa 

kính bên xe, các vệt nước mưa rơi hợp với phương thẳng đứng một góc o60 . Vận tốc của giọt mưa đối với 
mặt đất là 

A. ( )/62,25 km h .  

B. ( )/57, 73 km h .  

C. ( )/28, 87 km h .  

D. ( )/43, 3 km h . 

Câu 37: Moät vaät ñöôïc neùm thaúng ñöùng töû döôùi ñaát leân cao vôùi vaän toác ban ñaàu 19,6 m/s. Tính ñoä cao lôùn 
nhaát h(max) vaø khoaûng thôøi gian vaät ñaït ñoä cao lôùn nhaát t. Laáy g=9,8m/s2 
A. t=2s, h(max)=19,6m  
B. t=0,5s, h(max)=8,575m 
C. t=2s, h(max)=9,8m  
D. t=1s, h(max)=9,8m 
Câu 38: Tõ ®Çu dø¬i A cña mét m¸ng nghiªng nh½n mét vËt ®ù¬c phãng lªn víi vËn tèc ®Çu nhÊt ®Þnh, lªn 
tíi ®iÓm B th× dõng l¹i.Gäi C lµ trung ®iÓm cña AB,vËt ®ã ®i tõ A ®Õn C mÊt thêi gian t. NhuvËy thêi gian ®Ó 
vËt ®i tõ C lªn ®Õn B råi trë vÒ C lµ 

A. t    

B. 2( 2 +1).t  

C. ( 2 -1).t  

D. ( 2 +1).t  
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Câu 39: Mét vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ vµ ®i ®ô¬c ®o¹n ®uêng S trong t 
gi©y.Thêi gian vËt ®i 1/2 ®o¹n ®uêng cuèi la   

A.  (1 - 
2

1
) t   

B.  (1 - 
2

3
)t    

C.  t/2    
D.  t/4   
Câu 40: Trong thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do, cách viết kết quả nào sau đây là đúng 
A. g = 9,78 ± 0,176 (m/s2)   
B. g = 9,8125 ± 0,27 (m/s2)   
C. g = 9,79 ± 0,32 (m/s2)   
D. g = 9,80 ± 0,2 (m/s2)   
 

ĐỀ 2 
Câu 1: Trong chuyển động nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm 
A.  Trái Đất quay quanh Mặt Trời. 
B.  Viên bi rơi từ tầng 6 xuống đất. 
C.  Chuyển động của ô tô trên đường từ Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh. 
D.  Trái Đất quay quanh trục của nó. 
Câu 2: Trong những biểu thức sau đây, biểu thức nào mô tả chuyển động thẳng đều : 

(1): x = 5t + 4  (2) v =  4t  (3) : x = 6t  ( 4) : v = 4 – 2t 
A. 1 và 3.  
B.  2 và 4  
C. 1 và 4  
D. cả 4 biểu thức  
Câu 3: Lúc 7h sáng, một người bắt đầu chuyển động thẳng đều từ địa điểm A với vận tốc 6km/h. Nếu chọn 
trục tọa độ trùng với đường chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 0h sáng, gốc 
tọa độ ở A thì phương trình chuyển động của người này là: 
A. x = 6t (km)   
B. x = 6.(t - 7) (km)   
C. x = − 6t (km)   
D. x = − 6.(t − 7) (km) 
Câu 4: Phương tŕnh chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x 4 t 10= -  (x đo bằng km, 
t đo bằng giờ). Quăng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ chuyển động là bao nhiêu ? 
A.  – 2km.  
B.  2km.  
C.  – 8 km.  
D.  8 km. 
Câu 5: Lúc 9h, một xe khởi hành từ A đi về B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h. Nửa giờ sau, 
một xe đi từ B về A với vận tốc 54km/h. Cho AB = 108km. Thời điểm hai xe gặp nhau là: 
A.  10h30  
B.  10h12  
C.  1h12  
D.  1h30 
Câu 6: Hai xe A và B cùng xuất phát tại cùng một điểm O đi thẳng đều về hai phía vuông góc với nhau. Xe 
A đi theo hướng Ox với vận tốc vA = 3m/s, xe B đi theo hướng Oy với vận tốc vB = 4m/s. Sau 4 giây hai xe 
cách nhau: 
A. 16m  
B. 20m  
C. 40m    
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D. 90m 
Câu 7: Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều là: 
A. s = v0t + at2/2     (a và v0 cùng dấu).   
B. s = v0t +  at2/2     (a và v0 trái dầu). 
C. x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng dấu ).    
D. x = x0 +v0t +at2/2. (a và v0 trái dấu ). 
Câu 8: Phương trình nào sau đây cho biết vật chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều dương trục Ox? 

A.  2x 10 5t 0, 5t= - - .   

B.  2x 10 5t 0, 5t= - + . 

C.  2x 10 5t 0, 5t= + + .   

D.  2x 10 5t 0, 5t= + - . 
Câu 9: Một vật chuyển động theo phương trình:x = 2t2 +6t  (t:s, x:m). Chọn kết luận sai: 
A. x0 = 0      
B. a = 2 2/m s      
C. v0 = 6m/s       
D. x > 0 

Câu 10: Phương trình chuyển động của một chất điểm là x = 10t + 2t2 (m;s). Tính vận tốc của chất điểm lúc t 
= 2 s: 
A. 14 m/s     
B. 18 m/s     
C. 26 m/s     
D. 28 m/s  
Câu 11: Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 10t – 2t2 (x:m; t:s). Chọn phát biểu sai: 
A. Vật dừng lại lúc sau khi chuyển động được 5 giây  
B. Chuyển động của vật là thẳng chậm dần đều.  
C. Gia tốc của vật là -4m/s2  
D. Lúc đầu vật chuyển động cùng chiều dương Ox. 
Câu 12: Câu nào sai ? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì: 
A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.   
B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. 
C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. 
D. gia tốc là đại lượng không đổi. 
Câu 13: Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga, nhấn 
phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại. Gia tốc của ôtô: 
A. 1m/s2     
B. - 1 m/s2    
C. 0,1 m/s2     
D. -0,1 m/s2 
Câu 14: Một ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho ôtô chạy 
nhanh dần đều. Sau 15 s ôtô đạt tốc độ 15m/s . Tốc độ của ô tô sau 5 s kể từ khi tăng ga là 
A. - 13 m/s     
B. 6 m/s   
C. 13 m/s    
D. -16 m/s 
Câu 15: Một xe máy chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 18km/h, trong giây thứ 4  xe đi 
được 12m. Tính gia tốc và quãng đường xe đi được trong 20s? 
A. 1m/s2; 500m     

B. 2m/s2; 500m    
C. 2m/s2; 250m   
D. 1m/s2; 250m 
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Câu 16: Một xe chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu 
tiên gấp 19  lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng. Quãng đường đi được trong cả giai đoạn này 
là 100m. Vận tốc ban đầu của xe: 
A. 15m/s     
B. 25m /s   
C. 10m/s   
D. 20m/s 
Câu 17: Khi ôtô chạy với vận tốc có độ lớn 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô 
chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt tốc độ 15m/s. Vận tốc trung bình của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga là: 
A. v = 18m/s       
B. v = 30m/s    
C. v = 15m/s      
D. Một kết quả khác 
Câu 18: Một ô tô chuyển động biến đổi đều, trong 2  giây cuối cùng (trước lúc dừng hẳn) đi được 2m. Gia 
tốc của vật là: 
A. 1m/s2    
B. 2m/s2   
C. -1m/s2   
D. -2m/s2 

Câu 19: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s mất thời gian 
3 giây. Thời gian vật đi 8/9 đoạn đường cuối là : 
A.  1 giây    
B.  2 giây   

C.  
3

4
giây   

D.  
3

8
giây 

Câu 20: Một ôtô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ôtô du lịch chuyển động với gia tốc 
2m/s2. Sau đó 10/3 s, một môtô đi ngang qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15 m/s và cùng hướng 
với ôtô du lịch. Thời gian xe môtô đuổi kịp ôtô kể từ khi đèn xanh bật lên là: 
A. t = 5 s       
B. t = 10 s     
C. t = 5 s   hoặc t = 10 s     
D. Không gặp nhau. 
Câu 21: Một ô tô khởi hành chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2. Đúng lúc đó một tàu điện vượt 
qua nó với vận tốc 18km/h đi nhanh dần với gia tốc 0,3m/s2. Tính khoảng cách giữa ô tô và tàu điện sau khi ô 
tô khởi hành 10 giây và lúc này ô tô đã đuổi kịp tàu điện chưa? 
A. cách nhau 40m; đã đuổi kịp    
B. cách nhau 40m; chưa đuổi kịp 
C. cách nhau 50m; đã đuổi kịp    
D. cách nhau 50m; chưa đuổi kịp 
 
Câu 22: Hình vẽ bên là đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động. 
Tính quãng đường vật này đã đi được trong 4 giây đầu tiên. 
A. 39m   
B. 18m   
C. 33m   
D. 40m 
 
 
 
 

v(m/s

t(s) 

12 

6 

0 

A B 

C 

1 3 4 
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Câu 23: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc theo thời gian 
như hình vẽ. Hỏi vật dừng lại ở giây thứ bao nhiêu? 
A.  50s   
B.  90s   
C.  80s   
D.  40s 
 
Câu 24: Chuyển động của vật nào dưới đây  không thể  coi là chuyển động rơi tự do? 
A. Một vận động viên nhảy dù lúc chưa buông dù.  
B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất. 
C. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống.  
D. Một vận động viên nhảy cầu đang rơi từ trên cao xuống mặt nước. 
Câu 25: Hai vật có khối lượng m1 > m2  rơi tự do tại cùng một địa điểm, v1; v2 là vận tốc chạm đất tương 
ứng của vật thứ nhất và vật thứ hai. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn phát biểu đúng: 
A.  v1> v2.  
B.  v1< v2. 
C.  v1= v2.   
D.  Không có cơ sở để kết luận 
Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật ? 
A.  Vận tốc của vật tăng tỉ lệ với bình phương của thời gian. 
B.  Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. 

C.  Chuyển động nhanh dần đều, ở gần mặt đất gia tốc bằng / 29, 8m s  
D.  Chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 
Câu 27: Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất, hòn đá rơi trong 5s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 9h thì hòn đá 
sẽ rơi trong:  
A.  30s    
B.  15s    
C.  45s    
D.  60s 
Câu 28: Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau. Khoảng thời gian rơi chạm đất của vật 
1 lớn hơn gấp đôi so với vật 2. Hãy so sánh độ cao ban đầu và vận tốc khi chạm đất của hai vật: 

A.    1 1

2 2

h v
2; 4

h v
= = .  

B.    1 1

2 2

h v
0, 5; 1

h v
= = . 

C.    1 1

2 2

h v
4; 2

h v
= = .  

D.    1 1

2 2

h v
1; 0, 5

h v
= = . 

Câu 29: Trong các chuyển động tròn đều: 
A.  có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn sẽ có tốc độ dài lớn hơn. 
B.  chuyển động nào có chu kì nhỏ hơn thì tốc độ góc nhỏ hơn 
C.  chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kì nhỏ hơn. 
D.  có cùng chu kì thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn sẽ có tốc độ góc nhỏ hơn 
Câu 30: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? Chuyển động của: 
A. đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động. 
B. bàn đạp xe đạp khi xe chuyển động. 
C. điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định. 

v(m/s) 

t(s) 20 10 O 

15 
20 
25 
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D. điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện 
Câu 31: Chọn phát biểu đúng . Trong chuyển động tròn đều thì: 
A. gia tốc bằng không. 
B. vectơ gia tốc cùng hướng với vectơ vận tốc. 
C. vectơ gia tốc vuông góc với quĩ đạo chuyển động. 
D. vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm của quĩ đạo chuyển động. 
Câu 32: Một bánh xe có đường kính 60cm quay xung quanh trục trong 1 giây được 5 vòng. Vận tốc dài của 
một điểm trên vành bánh xe :  
A.  4,9m/s.  
B.  9,4m/s.  
C.  5m/s.  
D.  9,8m/s. 
Câu 33: Một đồng hồ có kim giây dài 2,5cm. Gia tốc của đầu mút kim giây đó là: 
A.  2,62.10-3m/s2.  
B.  5,02.10-4m/s2.  
C.  2,74.10-4m/s2.  
D.  2,58.10-4m/s2. 
Câu 34: Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 72km/h trên một vòng đua có bán kính 100m. Gia tốc hướng tâm 
của xe là:  
A.  1m/s2                        
B.  51,84m/s2             
C.  4m/s2   
D.  2m/s2 
Câu 35: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 14km/h so với mặt nước. Nước chảy 
với vận tốc 9km/h so với bờ. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Vận tốc của thuyền so với 
bờ là: 
A.  23km/h.  
B.  5km/h.  
C.  4,5km/h.  
D.  7km/h. 
Câu 36: Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2  giờ, còn nếu đi ngược dòng từ bến A đến bến B hết 
3  giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5km/h. Vận tốc của canô so với dòng nước là: 
A.  1km/h.  
B.  10km/h.  
C.  15km/h.  
D.  25km/h 
Câu 37: Trên một con sông nước chảy với vận tốc không đổi 0,5m/s. Một bạn học sinh bơi ngược dòng được 
1km rồi ngay lập tức bơi ngược trở lại về vị trí ban đầu. Biết rằng, trong nước yên lặng bạn đó bơi với vận 
tốc 1,2m/s. Thời gian bơi của bạn học sinh là: 
A.  27, 78  phút.  
B.  35, 5  phút.  
C.  33, 6  phút.  
D.  42, 6  phút. 
Câu 38: Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Tây, trong khi gió thổi về hướng Nam. Phi 
công đó phải lái máy bay theo  
A.  Hướng Tây – Nam.   
B.  Hướng Tây – Bắc.  
C.  Hướng Đông – Nam.   
D.  Hướng Đông – Bắc. 
Câu 39: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường thẳng với vận tốc v1 và v2 . Khi hai 
đầu máy chạy ngược chiều nhau thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là: 
A.v1,2 = v1               
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B. v1,2 = v2               
C. v1,2 = v1 + v2.      
D. v1,2 = v1 – v2 
Câu 40: Dùng một thước có chia độ đến milimét, đo 3 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng 
một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là: 
A. d = (1,345±0,001) m   
B. d =(1,35±0,001)m  
C. d = (1,3±0,001) m   
D. d = (1345,0±1) mm 
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 
1.Tổng hợp và phân tích lực. 
Câu 1:  Gọi F1 , F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là 
đúng? 
A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và  F2.   
B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2. 
C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 v F2.    
D. Trong mọi trường hợp :  1 2 1 2F F F F F− ≤ ≤ +   

Câu 2:  Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là :  

A. 21
2

2
2

1
2 2 FFFFF ++= cosα                     

B. 21
2

2
2

1
2 2 FFFFF −+= cosα. 

C. 2121 2 FFFFF ++= cosα                          

D. 21
2

2
2

1
2 2 FFFFF −+=  

Câu 3:  Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của 2 
lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ? 
A. 4N     
B. 20N    
C. 28N                               
D. Chưa có cơ sở kết luận 
Câu 4:  Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. 
Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ? 
A. 25N     
B. 15N    
C. 2N            
D. 1N 
Câu 5:  Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào ?  
A. 12N, 12N  
B. 16N, 10N            
C. 16N, 46N            
D. 16N, 50N 

Câu 6: Hai lực 1F
uur

 và 2F
uur

vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực này 

các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) 
A. 300  và 600    
B. 420  và 480 
C. 370  và 530    
D. Khác A, B, C 

Câu 7: Có hai lực đồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 1 2F F F= +  thì:  

A. α = 00    
B. α = 900     
C. α = 1800        
D. 0< α < 900 

Câu 8: Có hai lực đồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 1 2F F F= −  thì:  

A. α = 00     
B. α = 900     
C. α = 1800        
D. 0< α < 900 

Câu 9: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N.Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ 
lớn bằng 600N. 
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A. α = 00           
B. α = 900           
C. α = 1800                  
D. 120o 

Câu 10: Có hai lực đồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 

2 2
1 2F F F= +  thì :  

A. α = 00             
B. α = 900             
C. α = 1800                  
D. 0< α < 900 

Câu 11: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực là 120o. Độ lớn của hợp lực :  
A. 60N                   

B. 30 2  N.                               
C. 30N.                              

D. 15 3 N  

Câu 12: Phân tích lực F
ur

 thành hai lực 1F
ur

 và 2F
ur

hai lực này  
vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100N ; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 là:  
A. F2 = 40N.              

B. 13600 N                
C. F2 = 80N.               
D. F2 = 640N. 
Câu 13: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 15N, 9N. Hỏi góc giữa 2 lực 12N và  9N 
bằng bao nhiêu ? 
A. α = 300               
B. α = 900              
C. α = 600              
D. α =  45°    
Câu 14: Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc α . Hợp lực của chúng có độ lớn:  
A. F = F1 + F2  
B. F = F1  - F2             

C. F = 2F1Cosα               
D. F = 2F1cos ( )/ 2α  

Câu 15: Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt 
phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn. 
A. 15N                    
B. 30N                
C. 25N                              
D. 20N. 
2. Ba định luật Niu-tơn. 
Câu 16: Chọn câu đúng. 
Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:  
A. tác dụng vào cùng một vật.             
B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 
C. không bằng nhau về độ lớn.            
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 
Câu 17: Chọn câu phát biểu đúng. 
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được. 
B. Lực tác dụng luôn cùng hướng với hướng biến dạng. 
C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 



VẬT LÝ 10                                                                                                                     ĐỀ THAM KHẢO 

Tổ Vật lý THPT Phan Châu Trinh                                                                                                  Trang 36 

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi 
Câu 18: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ? 
A. Vật chuyển động tròn đều .          
B. Vật chuyển động trên một đường thẳng. 
C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát. 
D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi. 
Câu 19: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là  
A. trọng lương.      
B. khối lượng.    
C. vận tốc.        
D. lực. 
Câu 20: Chọn phát biểu đúng nhất . 
A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật. 
B. Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật. 
C. Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực  truyền cho vật. 
D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi. 
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên. 
B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó. 
C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật. 
D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại. 
Câu 22: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 
200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là :  
A. 4N   
B. 1N   
C. 2N    
D. 100N 
Câu 23: Chọn phát biểu đúng. 
Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ :   
A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa. 
B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của  đinh tác dụng vào búa. 
C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa. 
D. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa 
tác dụng vào đinh.   
Câu 24: Quả bóng khối lượng 500g bay với vận tốc 72km/h đến đập vuông góc vào một bức tường  rồi bật 
trở ra theo phương cũ với vận tốc 54km/h. Thời gian va chạm là 0,05s. Tính lực của bóng tác dụng lên tường  
A. 700N   
B. 550N   
C. 450N   
D. 350N 
Câu 25: Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược 
lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập  là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:  
A. 1000N, cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng 
B. 500N,   cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng 
C. 1000N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng 
D. 200N,  ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng 
Câu 26: Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. 
Đoạn đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian đó là :  
A. 8m    
B. 2m    
C. 1m   
D. 4m  
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Câu 27: Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời 
gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng :  
A. 0,008m/s               
B. 2m/s                 
C. 8m/s               
D. 0,8m/s 
Câu 28: Chọn câu phát biểu đúng. 
A. Khi vật thay đổi vận tốc thì bắt buộc phải có lực tác dụng vào vật. 
B. Vật bắt buộc phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng vào nó. 
C. Nếu không còn lực nào tác dụng vào vật đang chuyển động thì vật phải lập tức dừng lại. 
D. Một vật không thể liên tục chuyển động mãi mãi nếu không có lực nào tác dụng vào nó. 
Câu 29: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 
8m/s trong 3s. Độ lớn của  lực tác dụng vào vật là  
A. 2 N.             
B. 5 N.   
C. 10 N.                  
D. 50 N. 
Câu 30: Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 
2s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là 
A. 0,5 m.          
B. 1 m.  
C. 2 m.                    
D. 3 m. 
Câu 31: Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được   500m 
rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là 
A. 800 N.               
B. 800 N.            
C. 400 N.                     
D. -400 N. 

Câu 32: Lực F
ur

 truyền cho vật khối lượng 1m  gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng 2m  gia tốc 6m/s². 

Lực F
ur

 sẽ truyền cho vật khối lượng 1 2m m m= + gia tốc :  

A. 1,5 m/s².                          
B. 2 m/s².                               
C. 4 m/s².                                     
D. 8 m/s². 
Câu 33: Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi được 
quãng đường 50cm vận tốc đạt được 0,9m/s thì lực tác dụng . 
A. 38,5N   
B. 38N  
C. 24,5N   
D. 34,5N 
Câu 34: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật 
A. cùng chiều với chuyển động. 
B. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi. 
C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần. 
D. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi 
Câu 35: Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật 
A. có hướng trùng với hướng chuyển động của vật. 
B. có hướng không trùng với hướng chuyển động của vật. 
C. có hướng trùng với hướng của gia tốc của vật 
D. khi vật chuyển động thẳng đều có độ lớn thay đổi. 
Câu 36: Khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ:  
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A. chỉ biến dạng mà không biến đổi vận tốc.                          
B. chuyển động thẳng đều mãi. 
C. chỉ biến đổi vận tốc mà không bị biến dạng.                      
D. bị biến dạng hoặc biến đổi vận tốc  
3. Lực hấp dẫn. 
Câu 37: Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và do Mặt Trời 
tác dụng lên Trái Đất. 
A. Hai lực này cùng phương, cùng chiều. 
B. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn. 
C. Hai lực này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. 
D. Phương của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau. 
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng. 
A. Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ. 
B. Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế. 
C. Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật. 
D. Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó. 
Câu 39: Với các quy ước thông thường trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất được tính bởi 
công thức 
A. 2/g GM R= .   

B. ( )2
/g GM R h= + .  

C. 2/g GMm R= .   

D. ( )2
/g GMm R h= + . 

Câu 40: Đơn vị đo hằng số hấp dẫn :  
A. kg.m/s2.   
B. N.m2/kg2.   
C. m/s2 .                              
D. N.m/s. 
Câu 41: Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng 
với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2. 
A. Nhỏ hơn.          
B. Bằng nhau             
C. Lớn hơn.   
D. Chưa thể biết.  
Câu 42: Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 9N. Khi ở một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái 
Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu ? 
A. 81N.    
B. 27N.    
C. 3N.    
D. 1N. 
Câu 43: Với các ký hiệu như SGK, khối lượng M của Trái Đất được tính theo công thức:  
A. 2 /M gR G=      

B. 2M gGR=  

C. 2 /M GR g=                

D. 2 /M Rg G=  
Câu 44: Một vật khối lượng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm 
Trái Đất 2R (R :  bán kính Trái Đất) thì có trọng lượng bằng :  
A. 10 N.  
B. 5 N.     
C. 2,5 N.    
D. 1 N. 
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Câu 45: Gia tốc rơi tự do của vật càng lên cao thì 
A. càng tăng.        
B. càng giảm.               
C. giảm rồi tăng          
D. không thay đổi. 
Câu 46: Biết bán kính của Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45N, khi 
lực hút là 5N thì vật ở độ cao h bằng:  
A. 2R.                   
B. 9R.             

C. 
2

.
3

R
                 

D. .
9

R
                             

Câu 47: Chọn câu đúng. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn 
A. lớn hơn trọng lượng của hòn đá.        
B. nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá. 
C. bằng trọng lượng của hòn đá.            
D. bằng 0. 
Câu 48: Tỉ số giữa trọng lượng của nhà du hành trong con tàu vũ trụ đang bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo 
có bán kính 2R (R là bán kính Trái Đất) và  trọng lượng của người ấy khi còn ở mặt đất bằng      
A. 1.     
B. 2.   

C. 
1

.
2

   

D. 
1

.
4

 

Câu 49: Một vật có khối lượng 8,0 kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0m/s2. Lực gây 
ra gia tốc này bằng bao nhiêu ? So sánh độ lớn của lực này với trọng lực của vật. Lấy g = 10m/s2. 
A. 1,6 N; nhỏ hơn.       
B. 4 N; lớn hơn.            
C. 16 N; nhỏ hơn.      
D. 160 N; lớn hơn. 
4. Lực đàn hồi 
Câu 50: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi ? 
A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng. 
B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có giới 
hạn. 
C. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng. 
D. Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng. 
Câu 51: Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi? 
A. Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật 
đàn hồi. 
B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc. 
C. Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục của vật. 
D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng.  
Câu 52: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 24cm thì lực dàn hồi của nó bằng 
5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 
A. 22 cm.   
B. 28 cm.   
C. 40 cm.   
D. 48 cm. 
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Câu 53: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100N/m để lò xo dãn ra 
được 10cm ? Lấy g = 10m/s2 .   
A. 1 kg.   
B. 10 kg.   
C. 100 kg.   
D. 1000 kg 
Câu 54: Chọn đáp án đúng. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 
100N/m để nó dãn ra được 10cm. Lấy g = 10m/s2? 
A. 1000 N.    
B. 100 N.   
C. 10 N.    
D. 1 N. 
Câu 55: Trong 1 lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 21cm. Lò xo được giữ cố định tại 1 đầu, còn đầu kia chịu 
1 lực kéo bằng 5,0N. Khi ấy lò xo dài 25cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? 
A. 1,25 N/m.   
B. 20 N/m.   
C. 23,8 N/m.   
D. 125 N/m. 
Câu 56: Dùng một lò xo để treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo 
thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là:  
A. 1 cm.                     
B. 2 cm.                        
C. 3 cm.                          
D. 4 cm. 
Câu 57: Một lò xo khi treo vật m = 100g sẽ dãn ra 5cm. Khi treo vật m', lò xo dãn 3cm. Tìm m'.   
A. 0,5 kg              
B. 6 g.                  
C. 75 g    
D. 0,06 kg. 
Câu 58: Người ta treo một vật có khối lượng 0,3kg vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo 
dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy 210 /g m s= . Độ cứng của lò xo là 
A. 9,7( / ).N m                   
B. 1( / ).N m                    
C. 100( / ).N m                     
D. Kết quả khác 
5. Lực ma sát 
Câu 59: Chọn phát biểu đúng.  
A. Khi có lực đặt vào vật mà vật vẫn đứng yên nghĩa là đã có lực ma sát. 
B. Lực ma sát trượt luôn tỉ lệ với trọng lượng của vật.  
C. Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc. 
D. Tất cả đều sai.   
Câu 60: Chọn phát biểu đúng.  
A. Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển độngcủa vật . 
B. Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ. 
C. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc. 
D. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc. 
Câu 61: Chọn câu sai.  
A. Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương đối giữa hai vật rắn. 
B. Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều chuyển động tương đối. 
C. Viên gạch nằm yên trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ. 
D. Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và hệ số ma sát lăn bằng hệ số ma sát trượt. 
Câu 62: Chọn phát biểu đúng.  
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A. Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc. 
B. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc. 
C. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực. 
D. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng nhau. 
Câu 63: Phát biểu nào sau đây là không chính xác ?  
A. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt. 
B. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với lực đặt vào vật. 
C. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc. 
D. Khi vật chuyển động hoặc có xu hướng chuyển động đối với mặt tiếp xúc với nó thì phát sinh lực ma sát. 
Câu 64: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng 
lên ? 
A. tăng lên.      
B. giảm đi.       
C. không đổi.    
D. Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi.  
Câu 65: Một tủ lạnh có khối lượng 90kg trượt thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn 
nhà là 0,50. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10m/s2. 
A. F =  45N.   
B. F =  450N.                
C.  F > 450N.                 
D. F =  900N. 
Câu 66: Một chiếc tủ có trọng lượng 1000N đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và sàn là 
0,6N. Hệ số ma sát trượt là 0,50. Người ta muốn dịch chuyển tủ nên đã  tác dụng vào tủ lực theo phương 
nằm ngang có độ lớn  
A. 450N.   
B. 500N.   
C. 550N.   
D. 610N. 
Câu 67:  Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trượt trên mặt phẳng ngang . Hệ số ma sát trượt giữa vật  
và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được 1 quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10m/s2. 
A.  20m.   
B.  50m.   
C. 100m.    
D. 500m. 
Câu 68: Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì 
A. trọng lực cân bằng với phản lực   
B. lực kéo cân bằng với lực ma sát với mặt đường 
C. các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau  
D. trọng lực cân bằng với lực kéo 
Câu 69: Lực ma sát nào tồn tại khi vật rắn chuyển động trên bề mặt vật rắn khác ? 
A. Ma sát nghỉ.   
B. Ma sát lăn hoặc ma sát trượt.             
C. Ma sát lăn.    
D. Ma sát trượt. 
Câu 70: Chọn câu đúng. Chiều của lực ma sát nghỉ 
A. ngược chiều với vận tốc của vật.                
B. ngược chiều với gia tốc của vật. 
C. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.                        
D. vuông góc với mặt tiếp xúc. 
Câu 71: Một xe hơi chạy trên đường cao tốc với vận tốc có độ lớn là 15m/s. Lực hãm có độ lớn 3000N làm 
xe dừng trong 10s. Khối lượng của xe là 
A. 1500 kg.   
B. 2000 kg.   
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C. 2500 kg.  
D. 3000 kg. 
Câu 72: Một người có trọng lượng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng nghiêng, đã đẩy một 
vật có trọng lượng 90N trượt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi. Lực ma sát tác dụng lên vật có 
độ lớn:  
A. nhỏ hơn 30N.   
B. 30N.   
C. 90N.           
D. Lớn hơn 30N nhưng nhỏ hơn 90N . 
Câu 73: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó giảm 3   
lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:  
A. giảm 3 lần.       
B. tăng 3 lần.               
C. giảm 6 lần.       
D. không thay đổi. 
Câu 74: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc  của vật đó tăng 2 lần thì độ 
lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:  
A. tăng 2 lần.     
B. tăng 4 lần.      
C. giảm 2 lần.      
D. không đổi. 
Câu 75: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó giảm 2 lần thì 
hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:  
A. tăng 2 lần.     
B.  tăng 4 lần.      
C. giảm 2 lần.       
D. không đổi. 
Câu 76: Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 
300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:  
A. lớn hơn 300 N.        
B. nhỏ hơn 300 N            
C. bằng 300 N.         
D. bằng trọng lượng của vật. 
Câu 77: Một người đẩy một vật trượt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang 
có độ lớn 400 N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:  
A. lớn hơn 400 N.  
B. nhỏ hơn 400 N. 
C. bằng 400 N.    
D. bằng độ lớn phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật. 

Câu 78: Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang bằng một lực 150N. Hệ số ma 
sát giữa thùng và mặt sàn là 0,35. Lấy g=10m/s2. Hỏi thùng có chuyển động không? Lực ma sát tác dụng lên 
thùng là bao nhiêu? 
A. Thùng chuyển động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 175N. 
B. Thùng chuyển động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 170N. 
C. Thùng không chuyển động. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng là 150N. 
D. Thùng không chuyển động. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng là 175N. 
6. Lực hướng tâm 
Câu 79: Chọn phát  biểu sai. 
A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm. 
B. Xe chuyển động vào một đoạn đường cong (khúc cuA. , lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát . 
C. Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng vai trò 
lực hướng tâm. 
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D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng 
vai trò lực hướng tâm. 
Câu 80: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều ? 
A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm. 
B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm. 
C. Vật chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm. 
D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát. 
Câu 81: Một ôtô có khối lượng 1200kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc 
độ có độ lớn là 36km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2. Áp lực của ôtô vào 
mặt đường tại điểm cao nhất theo đơn vị kN :   
A. 119,5.   
B. 117,6.   
C. 14,4.   
D. 9,6. 
Câu 82: Chọn câu sai. 
A. Lực nén của ôtô khi qua cầu phẳng luôn cùng hướng với trọng lực 
B. khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hướng với trọng lực 
C. Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt đường và lực ma sát 
nghỉ 
D. Lực hướng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an toàn  
Câu 83: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể 
sau đây? 
A. Giới hạn vận tốc của xe .  
B. Tạo lực hướng tâm.  
C. Tăng lực ma sát.  
D. Cho nước mưa thoát dễ dàng. 
Câu 84: Chọn câu sai. 
A. Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động 
B. Vectơ hợp lực có hướng trùng với hướng của vectơ gia tốc vật thu được 
C. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau 
D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng lên vệ tinh 2 lực 
cân bằng. 
Câu 85: Một tài xế điều khiển một ôtô có khối lượng 1000kgchuyển động quanh  vòng tròn có bán kính 
100m nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn là 10m/s. Lực ma sát cực đại giữa lốp xe và 
mặt đường là 900N. Ôtô  sẽ 
A. trượt vào phía trong của vòng tròn.               
B. trượt ra khỏi đường tròn. 
C. chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.  
D. Chưa đủ cơ sở để kết luận.  
Câu 86: Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang,  bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ 
lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103 kg . Lực hướng tâm tác dụng lên xe lúc này là  
A. lực đẩy của động cơ.   
B. lực hãm.            
C. lực ma sát.  
D. lực của vô – lăng (tay lái ). 
Câu 87: .Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang,  bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ 
lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103 kg. Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là:  
A. 10 N.   
B. 4 .102 N.          
C. 4 . 103 N.   
D. 2 .104 N. 
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Câu 88: Một vật nặng 4,0kg được gắn vào một dây thừng dài 2m. Nếu vật đó quay tự do thành một vòng 
tròn quanh trục thẳng đứng gắn với đầu dây thì sức căng của dây là bao nhiêu khi căng tối đa và vật có vận 
tốc 5m/s ? 
A. 5,4N.  
B. 10,8N.   
C. 21,6N.   
D. 50N.  
Câu 89: Một vật khối lượng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc gócω . Vật đã vạch nên đường tròn bán kính 
R. Vật đã chuyển động tròn nên lực  đóng vai trò lực hướng tâm là 
A. trọng lực.     
B. phản lực của đĩa. 
C. lực ma sát nghỉ.        
D. hợp lực của 3 lực trên. 
Câu 90: Trong thang máy, một người có khối lượng 60 kg đứng yên trên một lực kế bàn. Lấy g = 10 
m/s2.Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s2, lực kế chỉ  
A. 0 N.     
B. 588 N.   
C. 612 N.      
D. 600 N. 
Câu 91: Chọn câu sai.  
A. Vật có khối lượng càng lớn thì rơi tự do càng chậm vì khối lượng lớn thì quán tính lớn. 
B. Nếu độ biến dạng đàn hồi x của vật biến thiên theo thời gian thì lực đàn hồi của vật cũng biến thiên cùng 
quy luật với x 
C. Nguyên tắc của phép cân với các quả cân là so sánh khối lượng của vật với khối lượng chuẩn thông qua so 
sánh trọng lực tác dụng lên chúng. 
D. Mặt Trăng sẽ chuyển động thẳng đều nếu đột nhiên lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất mất đi.  
6. Chuyển động ném ngang 
Câu 92: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s từ độ cao 45m 
và rơi xuống đất sau 3s. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10m/s2 
và bỏ qua sức cản của không khí.   
A. 30 m.   
B. 45 m .  
C. 60 m.   
D. 90 m. 
Câu 93: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra 
khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang). Lấy g = 10m/s2. 
Thời gian rơi của bi là  
A. 0,25 s.   
B. 0,35 s.    
C. 0,5 s.   
D. 0,125 s. 
Câu 94: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s và rơi xuống 
đất sau 3s. Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. 
A. 30 m.   
B. 45 m .  
C. 60 m.   
D. 90 m. 
Câu 95: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật  18m. 
Tính vo. Lấy g = 10m/s2. 
A. 19 m/s.   
B. 13,4 m/s.  
C.  10 m/s.   
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D. 3,16 m/s. 
Câu 96 :  Một vật được ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt được là 2m. Lấy g =10 m/s2. Vận tốc ban 
đầu của vật là 
A. 10 m/s.   
B. 2,5 m/s.   
C. 5 m/s.   
D. 2 m/s. 
Câu 97: Một vật được ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu 0 20 /v m s=  theo phương nằm ngang. bỏ qua 

sức cản của không khí, lấy 210 /g m s= . Tầm ném xa của vật là  
A. 30 m  
B. 60 m.  
C. 90 m.        
D. 180 m. 

Câu 98: Hai vật ở cùng một độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu 0v
uur

, cùng lúc đó vật II được thả rơi 

tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng? 
A. Vật I chạm đất trước vật II.      
B. Vật I chạm đất sau vật II 
C. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II. 
D. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mội vật. 
Câu 99: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc  

0V
uur

 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương 

vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời 
điểm t xác định bằng biểu thức    
A. 0v v gt= +    

B. 2 2 2
0v v g t= +                      

C. 0v v gt= +    

D. v gt=  

Câu 100: Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ 0 10 /V m s=  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ 

trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 0V
uur

, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc 

thời gian là lúc ném. Phương trình quỹ đạo của vật là:  (với g = 10 m/s2) 
A. 210 5y t t= +   

B. 210 10y t t= +                

C. 20,05y x=   

D. 20,1y x=  
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TĨNH HỌC 
ĐỀ 1 

Câu 1. Để đẩy một con lăn nặng, tâm O bán kính R lên bậc thềm có độ cao 
5

R
h = , 

người ta tác dụng vào nó một lực qua tâm O theo phương ngang. Độ lớn tối thiểu 
của lực F là  
A. P/2   
B. 3P/4   
C. P    
D. 2P/3 
Câu 2. Trạng thái cân bằng của lật đật thuộc về trạng thái cân bằng bền vì  
A. Diện tích mặt chân đế lớn nhất               
B.Trọng tâm có vị trí thấp nhất 
C. Diện tích mặt chân đế nhỏ nhất có thể      
D.Trọng tâm có vị trí cao nhất. 
Câu 3. Chọn phát biểu đúng nhất. Điều kiện cân bằng tĩnh của một vật rắn có trục quay cố định là  
A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0.  
B. Các lực tác dụng lên vật đồng phẳng, hợp lực có độ lớn bằng 0 
C. Tổng đại số mômen của các lực tác dụng lên vật bằng 0. 

D.  và M1 + M2 + M3 +... = 0 
Câu 4. Một thanh OA đồng chất, chiều dài l =1m có khối lượng m1 =3kg. Đầu O của thanh được gắn vào trục quay cố 
định. Tại điểm B cách O một đoạn 60cm, người ta treo một vật có khối lượng m2=5kg. Lấy g = 10m/s2. Để thanh thăng 

bằng ở trạng thái nằm ngang, người ta tác dụng vào A một lực hướng lên trên, vuông góc với thanh và có độ lớn 
A. 80N   
B. 45N   
C. 40N   
D. 15N 
Câu 5. Một cái thang đứng yên, đầu trên dựa vào tường và đầu dưới ở trên sàn. Khi một người đứng trên thang, 
thang dễ bị trượt nhất khi người đó ở vị trí: 
A. gần chân thang    
B. gần đầu thang      
C. chính giữa thang   
D. bất kì  
Câu 6. Một thanh AB chiều dài L, được đặt nằm ngang trên hai giá đỡ cố định, giá đỡ thứ nhất được đặt tại A. Phải đặt 
giá đỡ thứ hai cách đầu A một đoạn bằng bao nhiêu để giá đỡ đó chịu lực lớn gấp 3 lần giá đỡ tại A ? 
A. L/6   
B. 2L/3   
C. L/3    
D. 0 
Câu 7.  Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm 
với tường một góc α = 200 (hình vẽ). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 
10m/s2. Lực căng T của dây là : 
A. 88N.  
B. 10N.  
C. 78N.  
D. 32N 
Câu 8. Chọn đáp án đúng.  Cánh tay đòn của lực là 
A. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.   
B. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực. 
C. khoảng cách từ vật đến giá của lực.    
D. khoảng cách từ trục quay đến vật. 
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Câu 9. Một thanh chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu trái 1,2m. Thanh 
có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực 
bằng bao nhiêu để thanh ấy nằm ngang. 
A. 100N, hướng thẳng đứng xuống dưới  
B. 200N, hướng thẳng đứng lên trên  
C. 300N, hướng thẳng đứng xuống dưới  
D. 400N, hướng thẳng đứng lên trên                   
Câu 10. Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người 
thứ nhất 60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Mỗi người sẽ chịu một lực 
bằng 
A. người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N.  
B. người thứ nhất 600N, người thứ hai: 400N 
C. người thứ nhất 500N, người thứ hai: 500N.  
D. người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N. 
Câu 11. Hợp  lực của hai lực song song cùng chiều là 

A.   
1 2

1 1

2 2

F F F

F d

F d

− = 
 
 = 
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1 2
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Câu 12. Xác định hợp lực F  của hai lực 1F , 2F  cùng chiều đặt tại A và B với độ lớn của chúng lần lượt là 
4N và 6N, biết AB = 30cm ? 
A. F = 10N ; cách điểm đặt  lực 1F  là 12cm.  

B. F = 10N ; cách điểm đặt  lực 1F  là 17cm. 

C. F = 10N ; cách điểm đặt  lực 1F  là 20cm.  

D. F = 10N ; cách điểm đặt  lực 1F  là 18cm. 
Câu 13. Chọn đáp án đúng. Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi 
A. độ cao của trọng tâm.  
B. diện tích của mặt chân đế. 
C. giá của trọng lực.   
D. độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế. 
Câu 14. Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng môt vật rắn là cân bằng? 
A. Ba lực đồng quy.     
B. Ba lực đồng phẳng. 
C. Ba lực đồng phẳng và đồng quy.   
D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. 
Câu 15. Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng: 
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.  
B. véctơ . 
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng.   
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A 

B 

G α 

D. đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực. 
Câu 16. Một thanh AB có trọng lượng 150N có trọng tâm G chia đoạn AB 
theo tỉ lệ BG = 2AG. Thanh AB đợc treo lên trần bằng dây nhẹ, không giãn. 
Cho góc α = 300. Lực căng dây T 
A. 75(N).     
B. 100(N)  
C. 150(N).    
D. 50(N) 
Câu 17. Trên một cái giá ABC có treo một vật nặng m có khối lượng 12 kg như hình vẽ. Biết 
AC = 30 cm, AB =  40 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi của thanh AB và thanh BC :     
A. FBC = 200(N) ; FAB = 160(N)  
B. FBC = 200(N) ; FAB = 80(N)  
C. FBC = 160(N) ; FAB = 200(N)         
D. FBC = 160(N) ; FAB = 100(N) 
Câu 18. Nhận xét nào sau đây không chính xác ? Hợp lực của hai lực song song cùng chiều có đặc điểm:   
A. Cùng giá với các lực thành phần. 
B. Có giá nằm trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần.  
C. Cùng chiều với các lực thành phần.  
D. Có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần. 
Câu 19. Đơn vị của mômen lực là 
A. m/s     
B. N.m    
C. kg.m    
D. N.kg 
Câu 20. Thanh OA đồng chất tiết diện đều dài l = 1m, trọng lượng P = 8N, thanh có thể 
quay trong mặt phẳng thẳng đứng xung quanh bản lề O gắn vào tường. Để thanh nằm 
ngang , đầu A của thanh được giữ bởi dây DA hợp với tường một góc α = 450. Dây chỉ 

chịu được lực căng tối đa là Tmax = 20 2 N. Hỏi ta có thể treo vật nặng P1 = 20N tại điểm 
B trên thanh ở xa bản lề O nhất một đoạn 
A. 0,4(m).   
B. 1(m).   
C. 0,8(m).   
D. 0,6(m). 
Câu 26. Cánh tay đòn của lực F đối với tâm quay O là : 
A. khoảng cách từ O đến ngọn của vec tơ lực F. 
B. khoảng cách từ O đến giá của lực F. 
C. khoảng cách từ O đến điểm đặt của lực F.  
D. khoảng cách từ  điểm đặt của lực F đến trục quay. 
Câu 27. Chọn câu đúng. 
A. Vật rắn có trục quay cố định cân bằng  khi tổng các mô men làm vật quay xuôi chiều kim đồng hồ bằng 
tổng các mô men làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 
B. Vật rắn có trục quay cố định mất cân bằng  khi tổng các mô men làm vật quay xuôi chiều kim đồng hồ 
bằng tổng các mô men làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 
C. Vật rắn không cân bằng khi có các mô men lực tác dụng lên vật bằng nhau. 
D. Vật rắn có trục quay cố định cân bằng  khi các lực tác dụng lên vật cân bằng. 
Câu 28. Chọn câu đúng. 
A. Mô men của ngẫu lực bằng tổng véc tơ của các lực nhân với cánh tay đòn của ngẫu lực đó. 
B. Mô men của ngẫu lực bằng tổng đại số mô men của từng lực hợp thành ngẫu lực đối với trục quay bất kỳ 
vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực. 
C. Mô men của ngẫu lực bằng tổng số mô men của từng lực hợp thành ngẫu lực đó. 
D. Ngẫu lực gồm nhiều lực tác dụng lên vật. 
Câu 29. Một thanh chắn đường dài 7,8m có trọng lượng 2100N và có trọng  tâm ở cách đầu bên trái  
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1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m . Để giữ thanh ấy nằm ngang, 
tác dụng vào đầu bên phải lực có giá trị nào  sau đây: 
A. 100N.  
B. 780 N.  
C. 2100N.  
D. 150N . 
Câu 30. Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào sau đây: 
A. 6N, 8N.   
B. 3N, 15N.   
C. 2N,13N.   
D. 5N, 4N. 
Câu 31. Một tấm ván nặng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 
2,4m và cách điểm tựa B 1,2m. Lực tác dụng mà tấm ván tác dụng lên bờ mương A là 
A. 80N.  
B. 90N.  
C. 160N.  
D. 120N. 
Câu 32. Cho 2 lực đồng quy có độ lớn 9N và 12N. Độ lớn hợp lực có thể  là  
A. 15N.  
B. 2N.  
C. Không xác định được.  
D. 25N. 
Câu 33. Một vật rắn phẳng mỏng dạng một tam giác đều ABC, cạnh a = 20cm. Người ta tác dụng vào một 
ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn 8,0N và đặt vào hai đỉnh A và C và song song 
với BC. Momen của ngẫu lực là    
A. 13,85 Nm.        
B. 1,385 Nm.         
C. 13,85.10-2Nm.          
D. 1,385.10-3Nm. 
Câu 34. Chọn câu sai. 
 A. Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều bao giờ cũng có độ lớn lớn hơn độ lớn của mỗi lực thành 
phần. 
 B. Hợp lực của hai lực song song, ngược chiều bao giờ cũng có độ lớn nhỏ hơn độ lớn của mỗi lực thành 
phần. 
 C. Trọng lực đặt lên vật là hợp lực của các trọng lực đặt lên các phần tử của nó. 
 D. Chỉ có thể tổng hợp hai lực không song song thành  một lực duy nhất khi hai lực đó đồng quy. 
Câu 35. Chọn câu đúng. 
A. Tác dụng một lực lên vật rắn sẽ làm vật chuyển động quay. 
B. Kết quả tác dụng lực không thay đổi, khi ta dịch chuyển lực trượt theo phương (giá) của nó. 
C. Tác dụng một lực lên vật rắn sẽ làm vật chuyển động thẳng. 
D. Tác dụng một lực lên vật rắn sẽ làm vật vừa chuyển động thẳng, vừa chuyển động quay. 
Câu 36. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 20N. Độ lớn của hợp lực là F = 34,6N khi hai lực thành 
phần hợp với nhau một góc là  
A. 600.  

B.1200.  
C. 900.             
D. 300. 
Câu 37. Chọn câu sai: Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế là: 
A. Giá của trọng lực tác dụng lên vật rắn phải đi qua mặt chân đế. 
B. Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật rắn gặp mặt chân đế. 
C. Đường thẳng đi qua trọng tâm vật rắn gặp mặt chân đế. 
D. Hình chiếu của trọng lực theo phương thẳng đứng là một điểm và phải nằm trong mặt chân 
đế. 
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Câu 38. Người ta khoét một lỗ tròn bán kính R/2 trong một đĩa tròn đồng chất bán kính R.Trọng tâm của 
phần còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu:  
A. R/2             
B. R/6            
C. R/3           
D. R/4    
Câu 39. Mức vững vàng cân bằng càng tăng khi  
A.vị trí trọng tâm càng thấp khi diện tích mặt chân đế không đổi.  
B. diện tích mặt chân đế càng tăng.  
C. vị trí trọng tâm càng thấp và diện tích mặt chân đế càng tăng. 
D. Trọng tâm của vật ở vị trí thấp nhất. 
Câu 40. Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5N. Cánh tay đò của ngẫu lực là d = 20 cm. Momen ngẫu 
lực có độ lớn  
A. 1N.m   
B. 0,5N.m          
C. 100 N.m   
D. 2N.m   

 
 

ĐỀ 2 
Câu 1. Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của ba lực không song song là  

A. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.   

B. Ba lực đó có độ lớn bằng nhau. 

C. Ba lực đó phải vuông góc với nhau từng đôi một.    

D. Ba lực đó không nằm trong một mặt phẵng. 

Câu 2. Khi vật rắn được treo bằng một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng thì 

A. lực căng của dây treo lớn hơn trọng lượng của vật. 

B. dây treo trùng với đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật. 

C. không có lực nào tác dụng lên vật. 

D. các lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều. 

Câu 3. Ba lực đồng quy tác dụng lên vật rắn cân bằng có độ lớn lần lượt là 12N, 16N và 20N. Nếu lực 16N 

không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là       

A. 16N.          

B. 20N.  

C. 15N.       

D. 12N. 

Câu 4. Biểu thức nào sau đây là đúng với biểu thức momen lực. 

A. M = F.d                       

B. M = F/d                       

C. F1.d1 = F2.d2                

D. F1 /d1 = F2 / d2 

Câu 5. Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực? 
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A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.               

B.  Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực. 

C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực.                         

D. Khoảng cách từ trục quay đến vật . 

Câu 6. Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực 

A. chỉ được dùng cho vật rắn có trục cố định.   

B. chỉ được dùng cho vật rắn không có trục cố định. 

C. không dùng cho vật nào cả.     

D. dùng được cho cả vật rắn có trục cố định và không cố định. 

Câu 7. Chọn đáp án đúng. Cánh tay đòn của lực là 

A. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.   

B. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực. 

C. khoảng cách từ vật đến giá của lực.    

D. khoảng cách từ trục quay đến vật. 

Câu 8. Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 

2m ? 

A. 10 N.   

B. 10 Nm.   

C. 11N.    

D.11Nm. 

Câu 9. Để có mômen của một vật có trục quay cố định là 10 Nm thì cần phải tác dụng vào vật một lực bằng 

bao nhiêu? Biết khoảng cách từ giá của lực đến tâm quay là 20cm.     

A. 0.5 (N).           

B. 50 (N).   

C. 200 (N).   

D. 20(N) 

Câu 10. Khi một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào sau đây của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng 

đến tác dụng của lực:  

A. độ lớn  

B. chiều  

C. điểm đặt  

D. phương 

Câu 11.  Treo một vật rắn không đồng chất ở đầu một sợi dây mềm. Khi cân bằng, dây treo không trùng với. 

A. đường thẳng đứng nối điểm treo N với trọng tâm G.   

B. trục đối xứng của vật. 
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C. đường thẳng đứng đi qua điểm treo N.     

D. đường thẳng đứng đi qua trọng tâm G. 

Câu 12. Hợp của hai lực song song cùng chiều có đặc điểm nào sau đây? 

A. có phương song song với hai lực thành phần      

B. cùng chiều với chiều của lực lớn hơn 

C. có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần     

D. các đặc điểm trên đều đúng. 

Câu 13. Biểu thức nào sau đây mô tả nội dung của quy tắc hợp lực song song cùng chiều? 

A. 1 2

2 1

F d

F d
=                      

B. 1 1

2 2

F d

F d
=                   

C. 1 2 2 1. .F d F d=                     

D. 1 2

1 2

F F

d d
=  

Câu 14. Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 

60cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Lực giữ của tay có độ lớn bao 

nhiêu? 

A. 50N                          

B. 90N                  

C. 100N                 

D. 150N 

Câu 15. Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người 

thứ nhất 60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Mỗi người sẽ chịu một lực 

bằng:  

A. Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N                        

B. Người thứ nhất 600N, người thứ hai: 400N 

C. Người thứ nhất 500N, người thứ hai: 500N.                          

D. Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N. 

Câu 16. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách phân tích một lực thành hai lực song song   

A . Có vô số cách phân tích một lực thành hai lực song song. 

B. Chỉ có duy nhất một cách phân tích một lực thành hai lực song song.  

C. Việc phân tích một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hình bình hành. 

D . Chỉ có thể phân tích một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâm của vật mà nó 

tác dụng. 
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Câu 17. Một thanh chắn đường dài 7,8m có trọng lượng 2100N và có trọng  tâm ở cách đầu bên trái 1,2 m. 

Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m . Để giữ thanh ấy nằm ngang vào đầu 

bên phải có giá trị nào  sau đây: 

 A. 2100N.     B. 100N.           C. 780 N.             D.150N. 

Câu 18. Các dạng cân bằng của vật rắn là: 

A. Cân bằng bền, cân bằng không bền.        

B. Cân bằng  không bền, cân bằng phiếm định. 

C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định.       

D. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định 

Câu 19.  Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực  

A. phải xuyên qua mặt chân đế.  

B. không xuyên qua mặt chân đế.    

C. nằm ngoài mặt chân đế.   

D. trọng tâm ở ngoài mặt chân đế. 

Câu 20. Chọn đáp án đúng: Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi 

A. độ cao của trọng tâm.       

B. diện tích của mặt chân đế.      

C. giá của trọng lực.  

D. độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế. 

Câu 21. Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật.  

A. Mặt bàn học.                     

B. Cái tivi   

C. Chiếc nhẫn trơn.     

D. Viên gạch. 

Câu 22. Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là 

A. Cân bằng bền.      

B. Cân bằng không bền.  

C. Cân bằng phiến định.           

D. Không thuộc dạng cân bằng nào cả. 

Câu 23. Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo 

A. xe có khối lượng lớn.                                            

B. xe có mặt chân đế rộng. 

C. xe có mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp.            

D. xe có mặt chân đế rộng, và khối lượng lớn. 
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Câu 24. Hai lực F1 và F2 song song, ngược chiều đặt tại hai đầu thanh AB có hợp lực F đặt tại O cách A là 8 

cm, cách B 2 cm và có độ lớn F = 10,5 N. Tìm F1 và F2.      

A. 3,5 N và 14 N     

B. 14 N và 3,5 N  

C. 7 N và 3,5 N       

D. 3,5 N và 7 N 

Câu 25. Điều kiện để một vật nằm cân bằng là: 

A. Tổng mômen lực tác dụng  lên vật phải bằng không. 

B. Hợp lực tác dụng lên vật phải bằng không. 

C. Hợp lực tác dụng vào nó phải bằng không và tổng mô men lực tác dụng lên vật phải bằng 0. 

D. Trọng lực và phản lực của nó phải cân bằng lẫn nhau. 

Câu 26.  Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật. 

A. Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm 

B. Trọng tâm là điểm đặt trọng lực  tác dụng vào vật. 

C. Vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật. 

D. Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm thì vật chuyển động tịnh tiến 

Câu 27. Một vật rắn chịu tác dụng của một lực F. Chuyển động của vật là  chuyển động 

A. tịnh tiến                  

B. quay                       

C. vừa quay vừa tịnh tiến                 

D. không xác định  

Câu 28. Trong các chuyển động sau, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến? 

A. Đầu van xe đạp của một xe đạp đang chuyển động.         

B. Quả bóng đang lăn. 

C. Bè trôi trên sông.                                                               

D. Chuyển động của cánh cửa quanh bản lề. 

Câu 29. Chọn đáp án đúng.:  Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là : 

A. Chuyển động thẳng và chuyển động xiên.                        

B. Chuyển động tịnh tiến. 

C. Chuyển động quay .                                                      

D. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay. 

Câu 30. Mômen của ngẫu lực được tính theo công thức. 

A. M = Fd.               

B. M = F.d/2.             

C. M = F/2.d.    
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D. M = F/d 

Câu 31. Chọn đáp án đúng. 

A. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. 

B. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. 

C.Ngẫu lực là hệ hai lực song song, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. 

D. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và  tác dụng vào hai vật. 

Câu 32. Người ta khoét một lỗ tròn bán kính R/2 trong một đĩa tròn đồng chất bán kính R. Trọng tâm của 

phần còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu ?       

A. R/2  

B. R/4  

C. R/3  

D. R/6 

Câu 33. Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d = 30 cm. 

Momen của ngẫu lực là: 

A. M = 0,6(Nm).  

B. M = 600(Nm).  

C. M = 6(Nm).  

D. M = 60(Nm). 

Câu 34. Một vật không có trục quay cố định khi chịu tác dụng của ngẫu lực thì sẽ 

A. chuyển động tịnh tiến    

B. chuyển động quay 

C. vừa quay, vừa tịnh tiến    

D. cân bằng 

Câu 35. Tác dụng một lực F có giá đi qua trọng tâm của một vật thì vật đó sẽ: 

A. Chuyển động tịnh tiến    

B. Chuyển động quay 

C. Vừa quay vừa tịnh tiến    

D. Chuyển động tròn đều 

Câu 36. Người làm xiếc đi trên dây thường cầm một cây gậy nặng để làm gì? 

A. Để vừa đi vừa biểu diễn cho đẹp 

B. Để tăng lực ma sát giữa chân người và dây nên người không bi ngã 

C. Để điều chỉnh cho giá trọng lực của hệ (người và gậy) luôn đi qua dây nên người không bị ngã 

D. Để tăng mômen trọng lực của hệ (người và gậy) nên dễ điều chỉnh khi người mất thăng bằng 

Câu 37. Vòi vặn nước có hai tai vặn. Tác dụng của các tai này là gì? 

A. Tăng độ bền của đai ốc   
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B. Tăng mômen của ngẫu lực 

C. Tăng mômen lực    

D. Đảm bảo mỹ thuật 

Câu 38. Một thanh chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 210N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2m 
(H.vẽ). Đề thanh nằm ngang 
thì tác dụng vào đầu bên phải một lực là: 
A. 20N. 
B. 10N. 
C. 30N. 
D. 40N. 
Câu 39: Một chiếc búa đinh dùng để nhổ một chiếc đinh (H.vẽ).  

Lực của tay F tác dụng vào cán búa tại O, búa tỳ vào tấm gỗ tại A, búa tỳ 
vào tán đinh tại B, định cắm vào gôc tại C. Trục quay của búa đặt vào: 
Điểm  O. 
B. Điểm  A. 
C. Điểm  B. 
D. Điểm  C. 
Câu 40: Thanh OA có khối lượng không đáng kể, có chiều dài 20cm, quay dễ dàng quanh trục nằm ngang O. 
Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng vào đầu A của thanh một lực F = 20N, hướng thẳng đứng 
xuống dưới (H.vẽ). Khi thanh ở trạng thái cân bằng, lò xo có phương vuông góc với OA, và OA làm với 
thanh mộ góc α = 300 so với đường nằm ngang. Phản lực của là xo tác dụng  
vào thanh và độ cứng của là xo là: 
A. 433N và 34,6N.m. 
B. 65,2N và 400N/m. 
C. 34,6N & 433N/m. 
D. 34,6N và 400N/m. 
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