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THỜI GIAN 45 PHÚT ( Không tính thời gian phát đề) 
ĐỀ 1 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Câu 1. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s; Khi t2 = 5s thì v2 = 
16cm/s. Phương trình chuyển động của chất điểm là 

A. x = 5 – 4t + 2t2.(cm ;s)     B. x = -5 + 4t - 2t2.(cm ;s)    

C. x = 5 – 4t + 4t2.(cm ;s)    D. x = - 5 + 4t + 2t2.(cm ;s) 

Câu 2. Các giọt nước rơi tự do từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Khi giọt thứ nhất vừa chạm đất 
thì giọt thứ năm bắt đầu rơi. Biết mái nhà cao 16m. Khoảng cách giữa giọt thứ nhất và giọt thứ hai khi giọt thứ nhất vừa 
chạm đất là  

A. 4m    B. 7m   C. 8m   D. 9m 

Câu 3. Một thuyền đi từ A đến B cách nhau 6km mất thời gian 1h rồi lại đi từ B trở về A mất 1h30ph. Biết vận tốc của 
thuyền so với nước và vận tốc của nước so với bờ không đổi.  Vận tốc thuyền so với nước và vận tốc nước so với bờ theo 
thứ tự là 

A. 5km/h và 1km/h   B. 6km/h và 3km/h C. 5km/h và 2km/h  D. 4km/h và 1km/h 

Câu 4. Một ô tô khối lượng 2 tấn chuyển động trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát lăn 0,1. Tính lực kéo của động 
cơ ô tô nếu ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 5s vận tốc tăng từ 18 km/h đến 36 km/h (Lấy g = 10m/s2) 

A. 2000 N   B. 3000 N  C. 4000 N  D. 5000 N 

Câu 5. Từ đỉnh tháp cao 30m, ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0= 10m/s. Lấy g = 10m/s2. 
Khoảng thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất và khoảng cách từ điểm chạm đất đến chân tháp theo thứ tự là 

A. 3s; 60m   B. 3s; 30 m  C. 1,5s; 30m  D. 6s; 60m 

Câu 6. Một ô tô khởi hành từ A đi đến B. Trên nửa quãng đường đầu, ô tô đi với tốc độ v1 = 30km/h, nửa quãng đường 
sau ô tô đi với tốc độ v2. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 37,5 km/h. Tốc độ v2 là 

A. 50km/h    B. 40km/h  C. 60km/h  D. 45km/h 

Câu 7. Một xe ô tô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau 20s đạt vận tốc 18km/h. Gia tốc của ô tô là 

A. 1m/s2.   B. 0,5m/s2.  C. 0,25m/s2.  D. 0,75m/s2 

Câu 8. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s trong thời gian 10 

giây. Thời gian đi 
3

4
 đoạn đường cuối là 

A. 5s    B. 7,5s   C. 4s   D. 8s 

Câu 9. Người ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi 
sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 1m. Lấy g = 10m/s2. 

A. 1,1s    B. 2s   C. 1,05s  D. 1,5s 

Câu 10. Một lực F truyền cho vật khối lượng m2  một gia tốc 6m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 một gia tốc 4m/s2. 
Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc  

A. 5m/s2.   B. 3m/s2.  C. 2m/s2.  D. 2,4m/s2. 

Câu 11. Có hai lò xo có độ cứng k1 và k2. Lò xo k1 dãn 4cm khi treo vật khối lượng m1 = 2kg; lò xo k2 dãn 1cm khi treo 
vật khối lượng m2 = 1kg. Hệ thức nào sau đây đúng 

A. k1 = 2k2.   B. k1 = 4k2.  C. K2 = 4k1.  D. k2 = 2k1. 



Câu 12. Cần kéo một vật trọng lượng 20N với một lực theo phương ngang bằng bao nhiêu để vật chuyển động đều trên 
một mặt sàn ngang. Biết hệ số ma sát trượt của vật và sàn là 0,4. 

A. 8 N    B. 10 N   C. 12N   D. 20 N 

Câu 13. Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g0 = 9,8m/s2. Gia tốc ở độ cao h = 
2

R
 (với R là bán kính Trái Đất) là 

A. 4,9 m/s2.   B. 4,36 m/s2.  C. 3,6 m/s2.  D. 4 m/s2. 

Câu 14. Một vật chuyển động thẳng đều có 

A. Quãng đường s tỉ lệ với vận tốc v   B. Quãng đường s tỉ lệ với thời gian t 

C. Tọa độ x tỉ lệ với vận tốc v    D. Tọa độ x tỉ lệ với thời gian t. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng 

A. Độ lớn của gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn của chuyển động thẳng chậm dần đều 

B. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vật có gia tốc lớn hơn thì sẽ có vận tốc lớn hơn 

C. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vật có gia tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian 

D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc có độ lớn không đổi 

Câu 16. Gọi a và v lần lượt là gia tốc và vận tốc của một chuyển động. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì có 

A.  a > 0   B. a < 0   C. a.v > 0  D. a.v < 0 

Câu 17. Phương trình vận tốc của một vật chuyển động là vt = 5 + 2t (m/s). Phương trình tính đường đi trong chuyển 
động đó là 

A. s = 5t + t2 (km)  B. s = 5t + t2 (m) C. s = 5t + 2t2 (km) D. s = 5t + 2t2 (m) 

Câu 18. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm 

A. Trái đất đang chuyển động tự quay quanh trục B. Ô tô đang di chuyển trong sân trường  

C. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly   D. Giọt nước mưa đang rơi 

Câu 19. Một chất điểm chuyển động với vận tốc v mà có các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau thì chất điểm sẽ 

A. Dừng lại ngay     B. Chuyển động chậm dần đều 

C. Chuyển động thẳng đều với vận tốc v   D. Chuyển động thẳng đều với vận tốc v’≠ v 

Câu 20. Chọn câu sai: Trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động thẳng đều có  

A. nguyên nhân gây ra các trạng thái đó giống nhau. B. gia tốc bằng 0. 

C. hợp lực tác dụng lên vật bằng 0   D. quán tính 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1 : Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc v1 =18 km/h trên đường thẳng xy theo chiều ngược chiều 
dương. Vào thời điểm t = 0, xe đi ngang qua A cách O một đoạn OA=437,5m.  Cũng vào thời điểm t = 0 một ô tô bắt đầu 
chuyển động nhanh dần đều tại O theo chiều dương (O là gốc tọa độ), sau 5 giây xe đi được 12,5m. 

a. Lập phương trình chuyển động của ôtô và xe 
đạp. 

b. Tìm thời gian và vị trí hai xe gặp nhau. 
 

O y A x 



Bài 2 : Một vật có khối lượng m=8kg chịu tác dụng của lực F=24N theo phương 
ngang, chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 

đầu v0=0. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 2,0=µ , cho g=10m/s2. 

a. Tính gia tốc của vật. 

b. Khi vật đạt vận tốc v1=72km/h kể từ lúc v0=0 thì lực F  ngừng tác dụng. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi 
được. 

 

F



ĐỀ 2 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Trong chuyển động thẳng đều: 

 A. quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với tốc độ v. 

B. tọa độ x tỉ lệ thuận tốc độ v. 

C. tọa độ x tỉ lệ thuận thời gian chuyển động t. 

D. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. 

Câu 2. Hai xe chuyển động thẳng đều trên đoạn AB dài 120km. Lúc 7 giờ xe đi từ A về B có tốc độ 40km/h. Cùng lúc đó 
xe đi từ B đi về A với vận tốc 20km/h. Hai xe cách nhau 30km vào lúc: 

 A. 8 giờ 30 phút    B. 10 giờ 30 phút 

C. 8 giờ 30 phút và 10 giờ 30 phút  D. 1,5h và 2,5h 

Câu 3. Chọn câu sai: Một chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi a và vận tốc ban đầu v0. Chất điểm sẽ chuyển 
động nhanh dần đều nếu: 

A.  a > 0 và v 0 <0 B.  a < 0 và v0 = 0 C.  a > 0 và v0 = 0 D.  a > 0 và v0 > 0 

Câu 4. Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64m thì 
tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h. Gia tốc của xe và quãng đường xe đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là? 

 A. a = 2,9(m/s2); s = 17,2(m)    B. a = - 0,5(m/s2); s = 200(m) 

     C. a = -0,5(m/s2) s = 100(m)    D. a = - 2,9(m/s2); s = 34,5(m)  

Câu 5. Một ô tô chạy qua điểm A với vận tốc 36km/h, chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 20cm/s2 hướng về B. 
Cùng lúc đó tại điểm B một ô tô khác bắt đầu khởi hành đi ngược về phía A, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 
0,4m/s2. Biết AB dài 560m.Tốc độ của mỗi xe khi gặp nhau: 

A. vA = 2(m/s); vB = 16(m/s)   B. vA = 1(m/s); vB = 8(m/s)  

C. vA = 0(m/s); vB = 16(m/s)   D. vA = 2(m/s); vB = 8(m/s) 

Câu 6. Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25cm. Xe chạy với tốc độ 10m/s. Tốc độ góc và chu kỳ quay của một 
điểm trên vành ngoài bánh xe là : 

 A.  0,4 (rad/s); 5π(s)    B.  40(rad/s); 
20
π

(s)  

 C.  0,4 (rad/s); 0,8π(s)    D.  40(rad/s); 80π(s)  

Câu 7. Thả hai viên bi rơi tự do từ cùng một độ cao, bi B thả sau bi A một khoảng thời gian bằng t0. Khi bi A rơi được 4s 
thì nó thấp hơn bi B khoảng 35m. cho g = 10m/s2. Thời gian t0 bằng: 

A.  2(s)  B.  1,2(s)  C.  0,5(s)  D. 1(s) 

Câu 8. Một hành khách ngồi trong toa tàu M nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động 
như nhau. Chọn phát biểu đúng: 

 A. tàu M đứng yên, tàu N chạy. 

 B. tàu M chạy, tàu N đứng yên. 

 C. cả hai tàu đều chạy . 



 D. các đáp án A,B,C đều sai. 

Câu 9. 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. 2(N)  B. 25N   C. 9N    D. 15N 

Câu 10. Người ta truyền cho một vật đang ở trạng thái nghỉ một lực F thì sau 0,4 s thì vật này tăng vận tốc lên được 1,2 
m/s. Nếu giữ nguyên hướng của lực mà tăng gấp đôi độ lớn của lực tác dụng vào vật thì gia tốc của vật bằng :  

 A. 2 (m/s2)  B. 4 (m/s2)  C. 6 (m/s2)  D. 8 (m/s2) 

 

Câu 11. Cho một vật có khối lượng m = 50 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật m một lực có độ lớn F = 
100N và có hướng chếch lên so với phương nằm ngang một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng 
ngang là 0,1µ = . Vận tốc vật đạt được sau khi tác dụng lực được 10 giây: 

 A. 4,3 (m/s)  B. 5,3 (m/s)  C. 6,3 (m/s)  D. 8,3 (m/s) 

Câu 12. Khi khối lượng của hai chất điểm tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn 
giữa chúng có độ lớn:  

 A. Giảm đi một nửa.    B. Tăng gấp 4 lần.  

C. Tăng gấp 16 lần.    D. Không đổi 

Câu 13. Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu tác dụng của 
một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài l = 18 cm. Độ cứng của lò xo này bằng  

 A. 30 (N/m)  B. 25 (N/m)  C. 1,5(N/m)  D. 150 (N/m) 

Câu 14. Chọn phát biểu sai. Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc: 

 A. diện tích bề mặt tiếp xúc. 

 B. trạng thái bề mặt tiếp xúc. 

 C. khối lượng của vật. 

 D.  tốc độ chuyển động của vật. 

Câu 15. Khi một vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là : 

 A. một trong các lực tác dụng lên vật.  

 B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật. 

 C. thành phần của trọng lực theo phương hướng vào tâm quỹ đạo. 

 D. nguyên nhân làm thay đổi độ lớn của vận tốc. 

Câu 16. Một vật được ném  ngang ở độ cao h sau 2 giây vật chạm đất với vận tốc 25 m/s . Lấy  g=10 m/s2 . Tầm ném xa 
của vật là:  

A. 25(m)  B. 30(m)  C. 50(m)  D. 40(m) 

Câu 17. Chọn phát biểu đúng: 

A. Vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật sẽ chuyển động thẳng đều. 

B. Vật đang đứng yên mà chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật sẽ chuyển động thẳng đều. 



C. Nếu lực tác dụng vào vật có độ lớn tăng dần thì vật sẽ chuyển động nhanh dần. 

D. Không vật nào có  thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó. 

Câu 18. Một vật nhỏ chuyển động thẳng từ trạng thái nghỉ với gia tốc không đổi đi qua 2 điểm M và N 

(M trước, N sau) cách nhau 20m hết 2s. Vận tốc của nó khi đi qua điểm N là 12 m/s. Vật bắt đầu 

chuyển động cách M 

A. 8m   B. 24m  C. 16m  D.32m 

Câu 19. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h, trong 1s cuối cùng vật đi được quãng đường là 35m. 

Lấy g = 10m/s2. Độ cao nơi buông vật là 

A. 35m   B. 45m  C. 80m  D. 120m 

Câu 20. Tốc độ góc của kim giây là 

A. /
60

rad s
π

  B. 
30

/rad s
π

  C. srad / 60π   D. /
30

rad s
π

 

 

* ĐÁP ÁN :TNKQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D C A C A B D B D C D C D D B B A C B D 

 

 

I. TỰ LUẬN 

Bài 1:  Cho đồ thị vận tốc- thời gian của ba vật I, II, III trên hình vẽ. 

a. Nêu tính chất chuyển động của các vật trên. 
b. Lập công thức tính vận tốc và công thức tính quãng đường đi được của 
mỗi vật chuyển động.  

 

Bài 2: Một vật có khối lượng m = 10kg chịu tác dụng của lực F , chuyển động 
thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc đầu v0 = 0. Sau khi 
đi được 56,25 m, vật đạt vận tốc 54 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn 

là 1,0=µ , cho g = 10m/s2. Tính độ lớn lực F  trong hai trường hợp 

a. Lực F  có phương ngang. 

b. Lực F  có phương hợp với phương ngang một góc 030=α  
 

 

F

F
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ĐỀ 3 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Chọn đáp án sai. 

A.Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. 

B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức:s =v.t 

C. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: 0v v at= + .     

D. Phương trình chuy ển động của chuyển động thẳng đều là: x = x0 +vt. 

Câu 2: Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô 
xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời 
gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của  xe ô tô trên đoạn 
đường thẳng này là: 

A. x = 3 +80t.   B. x = ( 80 -3 )t.  C. x  =3 – 80t.   D. x = 80t. 

Câu 3. Trong các câu dưới  đây 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. Gia tốc là đại lượng không đổi.                      

D. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. 

Câu 4. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu chuyển 
động xe đi được 5m. Tính gia tốc và quãng đường xe đi được sau 10s. 

A. a=2,5m/s2 , s= 150m    B. a=2m/s2 , s= 125m   

C. a=2,5m/s2 , s= 100m    D. a=2m/s2 , s= 100m 

Câu 5. Cùng một lúc, vật thứ nhất đi từ A hướng đến B với vận tốc ban đầu 10m/s, chuyển động chậm dần đều 
với gia tốc 0,2 m/s2; vật thứ hai chuyển động nhanh dần đều, không vận tốc đầu từ B về A với gia tốc 0,4 m/s2. 
Biết AB = 560m. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu 
chuyển động. Thời điểm gặp nhau và vị trí gặp nhau của hai vật là: 

A. t = 30s; x = 240m     B. t = 40s; x = 240m    

C. t = 40s; x = 120m       D. t = 120s; x = 240m 

Câu 6.  Trong nữa giây cuối cùng trước lúc chạm đất vật rơi tự do đi được quãng đường gấp đôi trong nữa giây 
trước đó. Hỏi vật rơi từ độ cao nào ?Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. 

A. 7,81m   B. 8,5m  C. 9m    D. 7m 

Câu 7. Trong các công thức sau đây ,liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng cho chuyển động tròn đều ,công thức 
nào sai ? 

A. Độ dài cung ∆s và góc ở tâm ∆φ quét bởi bán kính r : ∆s = r. ∆φ    



B. Tốc độ góc ω và tốc độ dài v : ω = r. v 

C. Tốc độ góc ω và chu kì T : ω T = 2π                                                

D. Tần số f và tốc độ góc ω :f = 
2π

ω
 

Câu 8. Từ công thức cộng vận tốc: 1,3v
r

= 1,2v
r

+ 2,3v
r

 kết luận nào là đúng? 

A. Khi 1,2v
r

 và 2,3v
r

 cùng hướng thì v1,3 = v1,2 + v2,3               

B. Khi 1,2v
r

 và 2,3v
r

 ngược hướng thì v1,3 = |v1,2 - v2,3|    

C. Khi 1,2v
r

 và 2,3v
r

 vuông góc nhau thì v13 = 2 2
12 23v v+      

D. Các kết luận A, B và C đều đúng 

Câu 9. Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 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 = (1345 2)± mm  B. d = (1,345 0,001)± m 

 C. d = (1345 3)± mm  D. d = (1,345 0,0005)± m 

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 12N và  16N .Độ lớn và góc hợp bởi hai 
lực đó là  

A. 3N và 300              B. 20N và 900                C. 30N và 600            D. 40N và 450 

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng. Một vật có khối lượng 20kg,bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của một lực 
kéo ,đi được quãng đường s trong thời gian 10s .Đặt thêm lên nó một vật khác có khối lượng 10kg.Để đi được 
quãng đường s và cũng với lực kéo nói trên, thời gian chuyển động phải bằng bao nhiêu ? 

A.t/ = 12,25s                              B. t/ = 12,5s                         C. t/ = 12,75s               D. t/ = 12,95s 

Câu 12. Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm 
được 64m thì tốc độ  của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm 
phanh đến lúc dừng lại là ? 

A. a =  0,5m/s2, s = 100m                    B. a = -0,5m/s2, s = 110m            

C. a = -0,5m/s2, s = 100m                    D.a = -0,7m/s2, s = 200m  

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng. Khi khối lượng của mỗi vật (coi như hai chất điểm ) và khoảng cách giữa 
chúng tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ : 

A.tăng gấp bốn         B.tăng gấp đôi                C.giảm đi một nửa                  D.giữ nguyên như cũ  

Câu 14. Điều nào sau đây là sai ? 

A.Độ cứng của lò xo cũng được gọi là hệ số đàn hồi của lò xo 

B.Lò xo có độ cứng càng nhỏ càng khó biến dạng 

C.Độ cứng cho biết sự phụ thuộc tỉ lệ của độ biến dạng của lò xo vào lực gây ra sự biến dạng đó 

D.Độ cứng phụ thuộc hình dạng ,kích thước lò xo và chất liệu làm lò xo  



Câu 15. Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang dưới tác dụng của một lực 150 N. 
Gia tốc của thùng là bao nhiêu?Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2.  Lấy g = 10 m/s2. 

A. 1 m/s2
.   

B. 1,01 m/s2.  

C. 1,02m/s2.   

D. 1,04 m/s2. 

Câu 16. Một vật khối lượng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc ω . Vật đã vạch nên đường tròn bán kính 
R. Vật đã chuyển động tròn nên lực  đóng vai trò lực hứơng tâm là: 

 A. Trọng lực        B. Phản lực của đĩa 

 C. Lực ma sát nghỉ          D.Hợp lực của 3 lực trên. 

Câu 17 :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. 0,25s  B. 0,35s   C. 0,5s  D. 0,125s 

Câu 18 :Hai ô tô chạy cùng chiều nhau với tốc độ 60km/h và 45km/h. Vận tốc của ô tô thứ hai đối với 

ô tô thứ nhất là : 

A. 15km/h và cùng hướng với vận tốc của  hai ô tô.  

B. 105km/h và cùng hướng với vận tốc của hai ô tô. 

C. 15km/h và ngược hướng với vận tốc của hai ô tô. 

D. 105km/h và ngược hướng với vận tốc của hai ô tô. 

Câu 19 :Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên 

đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn 

A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của 

hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ? 

A. Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10. 

B. Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10 ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t. 

C. Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t – 10 . 

D. Ô tô chạy từ A : xA = -54t ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t  

Câu 20:Một thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 5cm. Sai số hệ thống của thước đo trên là 

A. 5cm   B. 2,5cm  C.1cm   D. 1mm 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Cho đồ thị vận tốc – thời gian của 2 ô tô như hình vẽ. 

a. Nêu tính chất chuyển động mỗi xe. Tính gia tốc của mỗi xe. 

b. Viết phương trình vận tốc mỗi xe. Xác định thời điểm và vận  

O 

� 

� 

v(m/s) 

t (s) 

30 

10 

 15 10 



tốc của hai xe tại giao điểm của hai đồ thị. 

Baif 2. Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 

200N.Hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 0,25.  

a. Tính gia tốc của vật ?  

b. Tính đoạn đường vật đi được sau 3 (s). 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ 4 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1 Một chất điểm chuyển động theo phương trình: x=3+2t+3t2 (m;s). Vận tốc của  chất điểm sau 2s kể từ 
khi xuất phát là:    

A. 7m/s            B. 14m/s  C. 10m/s               D. 8m/s 

Câu 2 Lực  không đổi truyền cho vật khối lượng m1  gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng m2  gia tốc 

6m/s². Lực    sẽ truyền cho vật khối lượng m=m1+m2 gia tốc:  
   A. 1,5 m/s².            B. 2 m/s².       C. 4 m/s². D. 8 m/s². 
Câu 3 Hai người dùng một đòn gánh để khiêng một vật có trọng lượng 900N. Điểm treo cách vai người thứ 
nhất 60cm và cách vai người thứ hai 48cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Lực tác dụng lên vai người thứ 
hai là:  A. 500 N.  B. 450 N.  C. 400 N.   D. 600 N. 
Câu 4 Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách thích hợp nhất để xác định vị trí 
của một máy bay đang bay trên đường dài là: 

A. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của máy bay; t=0 là lúc máy bay cất cánh. 
B. Khoảng cách giữa ba sân bay lớn; t=0 là 0 giờ quốc tế.  
C. Kinh độ, vĩ độ địa lý và độ cao của máy bay; t=0 là 0 giờ quốc tế. 
D. Khoảng cách giữa ba sân bay lớn; t=0 là lúc máy bay cất cánh. 

Câu 5 Chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào sau đây: 
     A. Quỹ đạo là một đường tròn             C. Tốc độ góc không đổi 
     B. Vectơ vận tốc không đổi                  D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm 
Câu 6 Chuyển động của một xe máy được mô tả bởi đồ thị.  
Chuyển động của xe máy là chuyển động 
 A. Đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, chậm dần đều trong 
khoảng thời gian từ 60 đến 70s 
 B. Chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, nhanh 
dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 
 C. Đều trong khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần đều 
trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 
 D. Nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, đều 
trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 
 Câu 7 Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều cùng chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng 
nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là: 
 A. 5 km/h. B. 6 km/h. C. 7 km/h. D. 8 km/h. 
Câu 8 Cùng một lúc, từ hai điểm A và B cách nhau 100m có hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Vật thứ 
nhất xuất phát từ A chuyển động đều với vận tốc 36km/h, vật thứ hai xuất phát từ B chuyển động nhanh dần 
đều với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 2m/s2. Tại thời điểm mà  hai vật có vận tốc bằng nhau về độ lớn thì hai vật 
cách nhau:     
   A. 52m. B. 66m. B. 40m. D. 36m. 

Câu 9 Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hợp lực của chúng  có độ lớn bằng 600 N. Góc giữa 2 lực 
bằng:  
    A. 300.  B. 600. C. 1200. D. 450. 
Câu 10 Hai viên bi sắt được thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s. Lấy g = 10m/s2. Khoảng 
cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi được 1,5s là :  
  A. 6,25m.     B. 12,5m.   C. 5,0m.  D. 2,5m. 
Câu 11 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:  
        A. 81N            B. 27N        C. 3N   D. 1N 
Câu 12 Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều và dừng lại 
sau 10s. Chọn chiều dương là chiểu chuyển động của ô tô. Vận tốc của ô tô sau khi hãm phanh được 6s là: 



 A.  2.5m/s. B. 6m/s. C.  7,5 m/s. D.  9m/s. 
Câu 13 Chọn câu đúng 

A. Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi khoảng cách của vật đó so với các vật khác theo thời gian. 
B. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng quỹ đạo chuyển động của đầu van xe đạp so với mặt  đất là đường 

thẳng. 
C. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó là đứng yên. 
D. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách 

mà ta đề cập đến). 
Câu 14 Chọn câu sai. Công thức tính độ lớn của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều là: 

A.  a=4π2f2R.  B. v/R.    C. v2/R.  D. ω2R . 
Câu 15 Một người gánh một thúng ngô có trọng lượng 250N và một thúng gạo có trọng lượng 150N. Đòn gánh 
dài 0,96m. Để đòn gánh được cân bằng nằm ngang, người đó phải đặt vai ở điểm cách điểm treo thúng ngô một 
đoạn là:   
 A. 48 cm. B. 36 cm.       C. 60 cm. D. 24 cm. 
Câu 16 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 17 Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách 
 A. dừng lại ngay      B. ngả người về phía sau.    
 C. chúi người về phía trước  D. ngả người sang bên cạnh.  
  Câu 18 Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng đều? 

 
 A. Đồ thị a B. Đồ thị b và d C. Đồ thị a và c  D. Các đồ thị a, b và c. 
Câu 19 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. 
Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là:  
 A. 12m/s  B. 6m/s.              C. 4,28m/s  D. 3m/s.  
Câu 20  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 

ĐÁP ÁN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
B A A C B C D D B A D B D B B 
16 17 18 19 20           
D B D D B           

 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1 Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2  đúng lúc một xe thứ hai chuyển 
động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó.  

 a. Chọn goovs tọa độ tại vị trí xe 1 bắt đầu chuyển động, gốc thời gian lúc xe 1 bắt đầu chuyển động, 
chiều dương là chiều chuyển động của xe1. Viết phương trình tọa độ của 2 xe 



b. Hỏi khi xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai thì nó đã đi được quãng đường và có vận tốc bao nhiêu ? 

 
Bài 2. Một vật khối lượng 0,2kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực F có phương nằm 
ngang, có độ lớn là 1N. Lấy g = 10m/s2. 

a. Bỏ qua ma sát: tính gia tốc chuyển động của vật. 

b. Giả sử có ma sát và vật đạt được tốc độ 4m/s sau khi đi được 


