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KHUNG MA TRẬN CHI TIẾT KIỂM TRA  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018  

MÔN VẬT LÝ 10 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 20 câu (8 điểm) 

Nội dung kiến thức 
Số 

câu 
LT BT 

Các cấp độ tư duy 

Ghi chú Biết Hiểu Vận dụng 

NB TH VD 3 VD 4 

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 12 7 5 3 4 4 1  

1. Chuyển động cơ 1 1  Câu 1     

2. Chuyển động thẳng đều 2 1 1  Câu 2 Câu 3   

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều 
3 1 1  Câu 4 

Câu 

5,6 
  

4. Sự rơi tự do 2  1   Câu 7 Câu 8  

5. Chuyển động tròn đều 2 1 1 Câu 9 Câu 10    

6. Tính tương đối của chuyển động 1 1  Câu 11     

7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 1 1   Câu  12    

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 10 5 5 3 1 5   

1. Tổng hợp lực và phân tích lực 1 1  Câu 13     

2. Ba định luật Niu-tơn 3 1 1 Câu 14 Câu 15 Câu 16   

3. Lực hấp dẩn. Đinh luật vạn vật hấp dẫn 
2  1   

Câu 

17,18 
  

4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 1  1   Câu 19   

5. Lực ma sát 1 1  Câu 20     

6. Lực hướng tâm 1 1  Câu 21     

7. Bài toán về chuyển động ném ngang 1  1   Câu 22   

CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG 

CỦA VẬT RẮN 
2 1 1  1 1   

1. cân bằng của vật chịu tác dụng của hai 

và ba lực không song song. 
1 1   Câu 23    

2. Cân bằng của vật rắn có trục quay cố 

định. Momen lực 
1  1   Câu 24   

Tổng 24 13 11 7 6 10 1  

I. TỰ LUẬN: 1 bài (2 điểm) 

 Phần bài tập áp dụng các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều, ba định luật Niu-tơn giải bài toán 

chuyển động bằng phương pháp động lực học.  Mức độ vận dụng thấp.  
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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

TỔ VẬT LÝ 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKI 

NĂM HỌC 2017-2018 

MÔN VẬT LÝ - LỚP 10 

THỜI GIAN 45 PHÚT 

(Không tính thời gian phát đề) 

  ĐỀ 1 

I. Phần trắc nghiệm (8 điểm) 

Câu 1. Trong các  phát  biểu  dưới  đây, phát biểu nào đúng ? Chuyển động cơ là:  

A. sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.   

B. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.   

C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian .   

D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian . 

Câu 2. 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 3. 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 4. 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 5. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x cho bởi hệ thức v = 15 – 8t(m/s). Gia tốc và 

vận tốc của chất điểm lúc t = 2s là 

A. a = 8m/s
2
; v = - 1m/s.  B. a = 8m/s

2
; v = 1m/s. 

C. a = - 8m/s
2
; v = - 1m/s.  D. a = - 8m/s

2
; v = 1m/s. 

Câu 6. 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/s
2
); s = 17,2(m)  B. a = - 0,5(m/s

2
); s = 200(m) 

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

2
); s = 34,5(m)  

Câu 7. Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10m/s
2
, thời gian rơi 

là  

A. t = 4,04s. B. t = 8,00s. C. t = 4,00s. D. t = 2,86s. 

Câu 8. 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/s
2
. Thời gian t0 bằng: 

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

Câu 9. 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 10. Chọn câu đúng? Trong các chuyển động tròn đều: 

A. có cùng bán kính, chuyển động nào có chu kỳ quay lớn hơn thì có vận tốc dài lớn hơn. 

B. chuyển động nào có chu kỳ quay nhỏ hơn thì có vận tốc góc nhỏ hơn. 

C. với cùng chu kỳ, chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có vận tốc góc nhỏ hơn. 
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D. chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kỳ nhỏ hơn. 

Câu 11. 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 12. Chọn câu đúng: 

A. Sai số ngẫu nhiên là sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo. 

B. Sai số ngẫu nhiên là sai số tuyệt đối của phép đo. 

C. Các chữ số có nghĩa là tất cả các chữ số có trong con số, tính từ trái sang. 

D. Sai số tỉ đối của phép đo là tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và giá trị trung bình của đại lượng cần đo. 

Câu 13. 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 14. 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 cần phải bằng nhau về độ lớn.  

D. Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá. 

Câu 15  .Chọn câu trả lời đúng:Một vật có khối lượng m = 4kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp 

lực F = 8N .Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian  5s bằng :  

A. 5m      B. 25m    C. 30m              D. 20m  

Câu 16. 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/s
2
) B. 4 (m/s

2
) C. 6 (m/s

2
) D. 8 (m/s

2
) 

Câu  17 . Chọn câu trả lời đúng Cho hai quả cầu đồng chất có cùng bán kính .Nếu bán kính của hai quả cầu 

này và khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng thay đổi như thế nào ? 

A.Không thay đổi   B.Tăng bốn lần          C. Giảm 4 lần           D. Giảm 16 lần 

Câu 18.  Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R 

là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu? 

A. 1N. B. 2,5N. C. 5N. D. 10N. 

Câu 19. 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 20. 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 21. Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích: 

A. tăng lực ma sát.  B. giới hạn vận tốc của xe.  

C. tạo lực hướng tâm nhờ phản lực của đường. D. giảm lực ma sát. 

Câu 22. Từ độ cao h=20m, ném hai vật theo phương ngang với các vận tốc ban đầu cùng chiều và có độ lớn 

lần lượt là 10m/s và 8m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g=10m/s2. Khoảng cách giữa hai điểm chạm 

đất của hai vật là: 

A. 16 m.         B. 4 m.  

C. 36 m. D. 20 m. 

Câu 23.Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên trên một mặt phẳng 

nghiêng nhờ một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng. Góc nghiêng  

= 30
0
. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s

2 
Xác 

định lực căng của dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng. 

A. T  = 25 (N), N = 43 (N).   
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B. T =  50 (N),  N = 25 (N). 

C. T = 43 (N), N = 43 (N).   

D. T = 25 (N), N = 50 (N). 

Câu 24. 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.   

B.200N.   

C. 300N.   

D.400N.                                                                                                                                     

II. Phần tự luận (2 điểm) 

Một ô tô khối lượng 1 tấn chuyển động trên đường nằm ngang từ trạng thái nghỉ.Giữa vật và mặt phẳng có 

ma sát với hệ số ma sát là 0,1 .Lực phát động của động cơ ô tô là 3000N.Cho g =10 m/s
2
 . 

a. Tính gia tốc chuyển động của ô tô.Tính vận tốc và quãng đường ô tô đi được trong 3 giây đầu tiên. 

b. Cuối quãng đường trên không tác dụng lực nữa vật đi 6m thì dừng lại.Tính lực ma sát đoạn đường này và 

suy ra hệ số ma sát mới. 

Đáp án đề 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

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



LYPCT 5 

ĐỀ 2 

I. Trắc nghiệm (24 câu/8 điểm) 

Chương 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

1. Nếu nói " Trái Đất quay quanh Mặt Trời " thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc: 

A. Cả Mặt Trời và Trái Đất. B. Trái Đất.  

C. Mặt Trăng.  D. Mặt Trời. 

2. Chọn câu trả lời đúng: Một xe đạp chuyển động thẳng đều trên một quãng đường dài 12,1 km hết 0,5 giờ. 

Vận tốc của xe đạp là:  

A. 25,2km/h B. 90,72m/s C. 7m/s D. 400m/ phút 

3. Trong những phương trình sau, phương trình nào biểu diễn qui luật của chuyển động thẳng đều: 

A.  x = 5t + 3 B. x = 5t
2
 + 3 C. v = 5t + 3  D. x = 5/t + 3 

4. Một xe chạy trong 5h, 2h đầu xe chạy tốc độ 60km/h, 3h sau xe chạy 40km/h. Tốc độ trung bình của xe là 

A.  48 km/h B.20 km/h C. 54 km/h D. 50 km/h 

5. Một máy bay chở khách muốn cất cánh được phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt được vận tốc 

300km/h. Máy bay có gia tốc không đổi tối thiểu là : 

A. 50000km/h
2
 B. 50000m/s

2 
C. 25000km/h

2 
D. 25000m/s

2
 

6. Một vật chuyển động theo phương trình:x = 6t + 2t
2
(m,s). Kết luận nào sau là sai? 

A. v0 = 6m/s B. x0 = 0
 

C. a = 2m/s
2 

D. x >0 

7. Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống. Vận tốc của nó khi chạm đất là : 

A. v = 8,899m/s B. v = 10m/s C. v = 5m/s D. v = 2m/s 

8. Chọn câu trả lời đúng: Một vật rơi tự do từ một độ cao h. Biết rằng trong giây cuối cùng vật rơi được 

quãng đường 15m. Thời gian rơi của vật là: (Lấy g = 10m/s
2
)        

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

9. Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là rơi tự do 

A. Viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống.  

B. Lông chim rơi trong ống đã hút hết không khí. 

C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.    

D. Viên bi chì được ném thẳng đứng lên đang rơi xuống. 

10. Một bánh xe bán kính quay đều 100  vòng trong thời gian 2s. Tần số quay của bánh xe là 

A. 25Hz. B.50Hz. C. 200Hz. D. 100Hz. 

11. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nướC. Nước chảy với vận tốc 

9km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là   

A. v = 14km/h B. v = 21km/h C. v = 9km/h D. v = 5km/h 

12. Điền vào chỗ trống: Hệ SI quy định.......đơn vị cơ bản:  

A. 5               B. 6 C.7. D. 8 

Chương 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

13. Cặp lực - phản lực không có tính chất nào sau đây? 

A. là cặp lực trực đối          B. tác dụng vào 2 vật khác nhau. 

C. xuất hiện thành cặp.     D. là cặp lực cân bằng. 

14. 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 cần phải bằng nhau về độ lớn  

D. Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá. 

15. Một ôtô có khôi lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì bị hãm phanh. Sau khi hãm 

phanh, ôtô chạy thêm được 25m thì dừng hẳn. Đô lớn của lực hãm 

A. 6000N B. 8000N C. 7000N D.9000N 

16.  Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là: 
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A. 
2

21.
r

mm
GFhd  . B. 

2

21

r

mm
Fhd  . C. 

r

mm
GFhd

21. . D. 
r

mm
Fhd

21  

17. Trái đất hút mặt trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là 

r=38.10
7
m, khối lượng của mặt trăng m=7,37.10

22
kg, khối lượng của trái đất M=6.10

24
kg. 

A. 2.10
27

N B. 22.10
25

N C. 2,04.10
21

N D. 2,04.10
20

N 

18. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một 

lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? 

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

19.  Công thức của lực ma sát trượt là :  

A. NF tmst


 . B. NF tmst 


. C. NF tmst


 . D. NF tmst   

20.  Biểu thức tính độ lớn của lực hướng tâm là: 

A. lkFht  . B. mgFht  . C. rmFht

2 . D. mgFht  . 

21. 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 2.10
3
 kg. Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là: 

A. 10 N B. 4.10
2
 N C. 4.10

3
 N D. 2.10

4
 N 

22. 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/s
2
. 

A. 19m/s B. 13,4m/s C.10m/s D. 3,16m/s 

  

Chương 3. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 

23. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực: 4N, 5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp của hai lực 

còn lại bằng bao nhiêu?  

A. 9N B. 6N C. 1N                         D. Không xác định được 

24. Một thanh AB có trọng lượng 150N có trọng tâm G chia đoạn AB theo tỉ 

lệ BG = 2 AG. Thanh AB được treo lên trần bằng dây nhẹ, không giãn (Hình 

bên). Cho góc  = 30
0
. Tính lực căng dây T?  

A. 75N. B. 100N.  

C. 150N. D. 50N. 

II. Tự luận (1 câu/2 điểm) 

Một vật có khối lượng m = 1500 g được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt 

bàn là  = 0,2. Lấy g =  10 m/s
2
. Tác dụng lên vật một lực F = 4,5 N song song với mặt bàn. 

a) Tính gia tốc, vận tốc chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực. 

b) Lực F chỉ tác dụng lên vật trong trong 2 giây. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi 

dừng lại. 

HD: Phương trình động lực học: 


F + 


msF + 


P  + 


N = m


a    

Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương cùng chiều chuyển động, ta có: F – 

Fms = ma. 

Chiếu lên phương vuông góc với phương chuyển động, chiều dương hướng lên, ta 

có:   

N - P  = 0  N = P = mg   Fms = N = mg. 

a) Gia tốc: a = 
m

mgF 
 = 1 m/s

2
; vận tốc: v1 = v0 + at1 = 2 m/s. 

b) Khi lực F thôi tác dụng: a’ = - 
m

mg
 = - 2 m/s

2
;     

Quãng đường đi tổng cộng:  

s = s1 + s2 = v0t1 + 
2

1
at 2

1 + 
'2

2

1

2

2

a

vv 
= 3 m. 

 

A 

B 

G 

T 
P 
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ĐỀ 3 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Chọn câu khẳng định Đ NG.Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:   

A.Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.   

B.Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh trái đất.   

C.Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.   

D.Trái Đất đứng yện, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.   

Câu 2: Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: 

A.Có phương, chiều và độ lớn không đổi. 

B.Tăng đều theo thời gian. 

C.Bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều. 

D.Chỉ có độ lớn không đổi 

Câu 3: Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng: x = 4t – 10. (x: km, t: h). Quãng 

đường đi được của chất điểm sau 2h là:  

A.  4,5 km. B.  2 km. C.  6 km. D.  8 km. 

Câu 4: Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần 

đều  asvv 22

0

2  , điều kiện nào dưới đây là đúng? 

A. a > 0;  v > v0. B.  a < 0;  v <v0.  C. a > 0;  v < v0.  D. a < 0;  v > v0. 

Câu 5. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe 

hãm phanh,xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s
2
. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây 

là: 

A.s = 19 m;   B. s = 20m;   C.s = 18 m;   D. s = 21m;   

Câu 6: Trong 0,5 giây cuối trước khi chạm đất, một vật rơi tự do đi được quãng đường gấp đôi quãng đường 

vật đi được trong 0,5 giây trước đó. Thời gian rơi của vật là : 

A. 1,25 s. B. 1,50 s. C. 2,25 s. D. 2,5 s. 

Câu 7: Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường 

tròn, độ dời của con kiến trong chuyển động trên là? 

A. R. B. 2R. C. 2R. D. R. 

Câu 8: Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10m/s. Vận tốc góc của một 

điểm trên vành ngoài xe là : 

A. 10 rad/s B.. 20 rad/s    C. 30 rad /s        D. 40 rad/s. 

Câu 9 : Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối? 

A. Vì trạng thái của vật được quan sát ở các thời điểm khác nhau. 

B. Vì trạng thái của vật được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường. 

C. Vì trạng thái của vật không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động. 

D. Vì trạng thái của vật được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau. 

Câu 10: Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l  giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 

600 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Cách ghi nào sau đây không đúng với số chữ số có 

nghĩa của phép đo? 

A. ℓ = (600 ± 1) mm B. ℓ = (60,0 ± 0,1) cm. C. ℓ = (0,6 ± 0,001) m. D. ℓ = (6,00 ± 0,01) dm. 

Câu 11:  Một viên bi chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể). Nhận 

xét nào sau đây là sai? 

A. Gia tốc của vật bằng không.    

B. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 

C. Gia tốc của vật khác không.    

D. Vận tốc trung bình có giá trị bằng vận tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm nào. 

Câu 12.  Chọn đáp án đúng: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo 

quán tính, hành khách sẽ : 

A. nghiêng sang phải.  B. nghiêng sang trái. 
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C. ngả người về phía sau.  D. chúi người về phía trước. 

Câu 13:  Một vật có khối lượng 5,0kg, chịu tác dụng của một lực không đổi làm vận tốc của nó tăng từ 

2,0m/s đến 8,0m/s trong thời gian 3,0 giây. Lực tác dụng vào vật là : 

A. 15N. B. 10N. C. 1,0N. D. 5,0N. 

Câu 14:  Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R 

là bán kính Trái Đất ) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu? 

A. 1N. B. 2,5N. C. 5N. D. 10N. 

Câu 15:  Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu  vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra 

được 10 cm? 

A. 1000N. B. 100N. C. 10N. D. 1N. 

Câu 16: Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên. 

A. Tăng lên. B. Giảm đi. C. Không thay đổi. D. Không biết được 

Câu 17: Biểu thức tính độ lớn của lực hướng tâm là: 

A. lkFht  . B. mgFht  . C. rmFht

2 . D. mgFht  .   

Câu 18 :  Một máy bay ngang với tốc độ 150 m/s, ở độ cao 490m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy g = 

9,8m/s
2
 . Tấm bay xa của gói hàng  là : 

A. 1000m. B. 1500m.  C. 15000m. D. 7500m. 

Câu 20:  Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi 

vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. 

A. Cách thùng ngô 30cm, chịu lực 500N.   

B. Cách thùng ngô 40cm, chịu lực 500N. 

C. Cách thùng ngô 50 cm, chịu lực 500N.   

D. Cách thùng ngô 60 cm, chịu lực 500N. 

Câu 21: Phương trình vận tốc của một vật: v = -10 + 0,5t (m/s). Phương trình quãng đường đi của vật:  

A. s = -10 + 0,5t
2
 (m) B. s = -10 + 0,25t

2
 (m) C. s = 10 - 0,5t

2
 (m) D. s = 10 - 0,52t

2
 (m) 

Câu 22: Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống mặt đất. Sau bao lâu vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s
2
. 

A. t = 1s. B. t = 2s. C. t = 3 s. D. t = 4 s.  

Câu 23: Một vật đang chuyển động với vận tốc không đổi. Tổng hợp lực tác dụng vào vật: 

A. F = v
2
/2m B. F = mv C. F = mg D. F = 0  

Câu 24: Một con tàu vũ trụ ở trên Trái Đất có trọng lượng 16000N. Tính trọng lượng của con tàu ở điểm 

cách mặt đất bằng 3 lần bán kính Trái Đât? 

A. 900N B. 987N C. 1000N D. 867N 

II. Tự luận 

Một vật có khối lượng m = 1kg bắt đầu trượt từ A ở độ cao h 

= 1,8m trên mặt phẳng nghiêng nhẵn không ma sát AB. Lấy g 

= 10m/s
2
. 

A. Tính vận tốc của vật tại B? 

B. Trên mặt phẳng ngang Bx có hệ số ma sát µ = 0,2. Tính 

quãng đường mà vật đi được trên đoạn BC. Biết vận tốc của 

vật ở C bằng 1/2 vận tốc của vật tại B, góc nghiêng α = 30
0
 

 

A 

B C x 

h 
α 
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ĐỀ 4 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không thể coi  vật như là chất điểm?  

A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. 

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. 

C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống mặt đất. 

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. 

Câu 2: Điều nào sau đây là sai với vật chuyển động thẳng đều? 

A.quỹ đạo là đường thẳng,vận tốc không thay đổi theo thời gian. 

B.vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian. 

C.vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoãng thời gian bằng nhau bất kì. 

D.vectơ vận tốc của vật thay đổi theo thời gian. 

Câu 3: 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 4: Khi vật chuyển động nhanh dần đều thì 

A.gia tốc tăng dần                                 B.gia tốc không đổi, độ lớn vận tốc tăng đều. 

C.gia tốc tăng dần, độ lớn vận tốc không đổi.      D.Gia tốc tăng dần, độ lớn vận tốc tăng dần 

Câu 5: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s
2
. Khoảng 

thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là:  

A. t = 360s. B. t = 200s. C. t = 300s. D. t = 100s. 

Câu 6: Một vật được thả rơi tự do. Nếu nó rơi được một đoạn đường s1 trong giây thứ 2 và thêm một đoạn 

đường s2 trong giây kế tiếp thì tỉ số s2/s1 sẽ là 

A. 5/3.   B.  7/5. C.  3/2. D. 7/3. 

Câu 7: Hãy chỉ ra câu  sai? Chuyển động tròn đều là chuyển  động có các đặc điểm: 

A. Quỹ đạo là đường tròn.  B. Tốc độ dài không đổi.       

C. Tốc độ góc không đổi.   D. Vectơ gia tốc không đổi. 

Câu 8: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? 

A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều. 

B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay đều. 

D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. 

Câu 9: Công thức cộng vận tốc:  

A.  B.   C. . D.  

Câu 10: Chọn phát biểu đúng về sai số dụng cụ: 

A. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ 

B. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ 

C. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc 2 độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ 

D. Sai số dụng cụ thường lấy bằng một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ 

Câu 11: 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 và F2. D. Trong mọi trường hợp: 1 2 1 2F F F F F      

Câu 12: 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. 

3,22,13,1 vvv


 2,33,12,1 vvv


 )( 2,31,23,2 vvv


 3,13,23,2 vvv
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C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi 

Câu 13: 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 14: 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 15: 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 16: Chọn phát biểu đúng.  

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 17: 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 18: 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/s
2
 

và bỏ qua sức cản của không khí.   

A. 30 m. B. 45 m C. 60 m. D. 90 m. 

Câu 19: 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 20: 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 21: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v=v0+at thì: 

A. v luôn dương. B. a và v luôn âm C. a luôn cùng dấu với v. D. a và v luôn dương. 

Câu 22: 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 23: Lực F  truyền cho vật khối lượng 1m  gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng 2m  gia tốc 6m/s². 

Lực F  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 24: 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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II. TỰ LUẬN: 

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 , cho g=10m/s
2
. 

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. 

 

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM: (8đ) 

ĐÁP 

ÁN 

1D 2D 3A 4B 5D 6A 7D 8C 

9A 10B 11D 12D 13C 14A 15C 16B 

17B 18C 19A 20B 21C 22B 23A 24C 

 

II. TỰ LUẬN: (2đ) 

 a,  

Vẽ hình biểu diễn các lực, chọn hệ trục tọa độ thích hợp    0,25đ 

Chiếu lên hệ trục      0,25đ 

Rút ra đc biểu thức: a = ( F –  mg)/m = 1(m/s
2
)   0,5đ 

b,  

v1=72km/h  = 20 m/s 

Tính s1 = (v
2
 – v0

2
 )/2a = 200 m 0,25đ 

Tính a’ = -2 (m/s
2
) 0,25đ 

Tính s2 = (v1
2
 – v

2
 )/2a’ = 100 m 0,25đ 

Tính s = s1 + s2 = 300 m 0,25đ 

 

(Sai hoặc thiếu đơn vị trừ 0,25đ) 

 

F



LYPCT 12 

ĐỀ 5 

I. Trắc nghiệm khách quan ( 8 điểm) 

Câu 1. Khi khảo sát chuyển động của cùng một vật trong các hệ quy chiếu khác nhau thì: 

A. quỹ đạo, vận tốc và gia tốc đều khác nhau. 

B. quỹ đạo, vận tốc và gia tốc đều giống nhau. 

C. quỹ đạo khác nhau, còn vận tốc và gia tốc đều giống nhau. 

D. quỹ đạo giống nhau, còn vận tốc và gia tốc đều khác nhau. 

Câu 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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/s
2
); s = 17,2(m)  B. a = - 0,5(m/s

2
); s = 200(m) 

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

2
); s = 34,5(m)  

Câu 6. Một ô tô chạy qua điểm A với vận tốc 36km/h, chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 20cm/s
2
 

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/s
2
. 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 7. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do? 

A. Chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 

B. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. 

C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. 

D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

Câu 8. 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/s
2
. Thời gian t0 bằng: 

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

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng là đặc điểm của chuyển động tròn đều? 

A. Vectơ gia tốc không đổi.  B. Tốc độ dài không đổi. 

C. Tốc độ góc không đổi.   D. Quỹ đạo là đường tròn. 

Câu 10. 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


(s)  

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

Câu 11. 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. 
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C. cả hai tàu đều chạy . 

D. các đáp án A,B,C đều sai. 

Câu 12. Chọn phát biểu sai. 

A. Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo là trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trung bình và giá trị mỗi lần đo. 

B. Sai số ngẫu nhiên là sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo. 

C. Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ. 

D. Sai số tỉ đối của phép đo là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên. 

Câu 13. 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 14. Chọn câu đúng. 

A. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn đứng yên. 

B. Không có lực tác dụng thì các vật không thể chuyển động được. 

C. Một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần đều. 

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

Câu 15. 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/s
2
) B. 4 (m/s

2
) C. 6 (m/s

2
) D. 8 (m/s

2
) 

Câu 16. Một vật có khối lượng m đặt tại nơi có gia tốc g. Khối lượng Trái đất là M. Kết luận nào sau đây là 

đúng? 

A. Vật hút Trái đất một lực có độ lớn bằng Mg.  

B. Trái đất hút vật một lực bằng Mg. 

C. Vật hút Trái đất một lực có độ lớn bằng mg. 

D. Trái đất hút quả cam 1 lực lớn hơn lực mà quả cam hút trái đất vì khối lượng trái đất lớn hơn. 

Câu 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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 22. Một vật có khối lượng 2kg được giữ yên trên mặt phẳng nghiêng bởi một sợi 

dây song song với đường dốc chính. Biết α = 30
0
, g = 10m/s

2
 và ma sát không đáng 

kể. Phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật có độ lớn: 

m 
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A. 100 3 (N) B. 200 3   

C. 100(N) D. 200(N) 

Câu 23. Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ: 

A. trục quay đến trọng tâm của vật. 

B. trục quay đến giá của lực. 

C. trọng tâm của vật đến giá của trục quay. 

D. trục quay đến điểm đặt của lực. 

Câu 24. 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  = 45
0
. 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) 

 

 

II. Tự luận ( 2 điểm) 

Một vật nặng 1kg chuyển động trên mặt phẳng ngang theo hướng từ A đến B rồi tiếp tục lên mặt phẳng 

nghiêng Bx có góc nghiêng α = 30
0
. Trên mặt phẳng ngang có ma sát với hệ số ma sát µ, trên mặt phẳng 

nghiêng ma sát không đáng kể. Lấy g = 10m/s
2
. 

A. Biết AB dài 2m; vA = 3m/s; vB = 1m/s. Tính hệ số ma sát µ. 

B. Khi bắt đầu lên mặt phẳng nghiêng tại B vật luôn chịu lực kéo F = 8N, có hướng chếch lên, hợp với mặt 

phẳng nghiêng một góc β với cosβ = 0,75. Tìm độ cao của vật khi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng được 

4 giây. 
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