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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH   ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ    NĂM HỌC 2021-2022 

     Môn thi: Vật lí, Lớp: 10 

Thời gian làm bài 45 phút 

                                 

ĐỀ 1 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây được coi là đúng khi nói về chất điểm? 

 A. Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ. 

 B. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ. 

 C. Chất điểm là một điểm.  

 D. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật 

Câu 2: Khi chọn hệ quy chiếu để nghiên cứu chuyển động của một vật, yếu tố nào sau đây không có trong hệ 

quy chiếu?  

 A. Vật làm mốc.  B. Mốc thời gian và một đồng hồ.  

 C. Quỹ đạo chuyển động của vật. D. Hệ tọa độ.  

Câu 3: Trong chuyển động thẳng đều thì độ lớn vận tốc của vật 

 A. không đổi theo thời gian. 

 B. là hàm bậc nhất của thời gian. 

 C. giảm dần đều theo thời gian. 

 D. tăng dần đều theo thười gian.  

Câu 4. Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v . Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t được 

tính bằng công thức nào sau đây? 

 A. .s vt  B. .
v

s
t

  C.
2.s vt  D.

2
.

v
s

t
  

Câu 5. Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm 

 A. cùng phương, ngược chiều với chuyển động của vật. 

 B. cùng phương, cùng chiều với chuyển động của vật. 

 C. có phương hợp với hướng chuyển động 300 và ngược hướng chuyển động của vật. 

 D. có phương hợp với hướng chuyển động 300và cùng hướng chuyển động của vật. 

Câu 6. Công thức biểu thị mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng 

nhanh dần đều là: 

 A. asvv 22

0

2   B. asvv 22

0

2   C. asvv 20   D. asvv 20   

Câu 7: Một ô tô khách đang chạy trên đường. Ô tô đứng yên đối với người nào sau đây? 

 A. Một hành khách đang ngồi trong ô tô  

 B. Người đứng bên lề đường  

 C. Người đi xe máy đang bị xe khách vượt qua  

 D. Người lái xe con đang vượt xe khách 

Câu 8: Khi nói về đặc điểm của chuyển động rơi tự do, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng đều.   

 B. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

 C. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần đều. 

 D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng biến đổi không đều. 

Câu 9: Công thức liên hệ giữa tốc độ góc  và chu kì T của một chuyển động tròn đều là 

 A. .
2

T



  B.

2
.T




  C. .

2
T




  D. 

2
.T
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Câu 10: Đơn vị của tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là 

 A. Mét trên giây (m/s). B. Rađian trên giây (rad/s).  

 C. Mét trên giây bình phương (m/s2). D. Rađian trên giây bình phương (rad/s2). 

Câu 11: Quỹ đạo chuyển động của một vật có tính tương đối vì hình dạng của quỹ đạo 

 A. trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. 

 B. trong các hệ quy chiếu khác nhau luôn giống hệt nhau. 

 C. trong hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều thì luôn là đường thẳng. 

 D. trong hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều thì luôn là đường cong. 

Câu 12: Gọi vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối của một vật lần lượt là 1,3v , 1,2v và vận tốc kéo theo trong trường 

hợp này là 2,3.v  Công thức nào sau đây là công thức cộng vận tốc? 

 A. 1,2 1,3 2,3.v v v    B. 1,3 1,2 2,3.v v v   

 C. 2,3 1,2 1,3.v v v    D. 1,3 1,2 2,32( ).v v v   

Câu 13. Một học sinh tiến hành đo gia tốc rơi tự do tại phòng thí nghiệm, giá trị trung bình của gia tốc rơi tự do 

thu được sau nhiều lần đo là 2/71667,9 smg   với sai số tuyệt đối trung  bình tương ứng là 2/06812,0 smg 

. Kết quả của phép đo được biểu diễn bằng 

A. )/(07,072,9 2smg  . B. )/(068,072,9 2smg    

C. )/(06,071,9 2smg   D. )/(07,071,9 2smg    

Câu 14: Một vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động tx 105 , (trong đó x(m); t(phút)) . Kết luận 

nào sau đây rút ra từ trương trình là sai? 

 A. Thời điểm ban đầu vật cách gốc tọa độ 5m 

 B.Vật chuyển động với  vận tốc 10 m/phút.  

 C. Vật đi theo chiều âm trục 0x  

 D. Quãng đường vật đi được sau 2 phút là 20m  

Câu 15: Trên một xe máy đang chạy, tốc kế của xe chỉ 40km/h. Giá trị này là 

 A. tốc độ trung bình.  

 B. tốc độ tức thời. 

 C. gia tốc tức thời. 

 D. gia tốc trung bình. 

Câu 16: Kết quả thí nghiệm với ống Niu-tơn chứng tỏ 

 A. nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. 

 B. trong không khí, vật nặng luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ. 

 C. trong không khí, các vật nặng nhẹ rơi nhanh như nhau. 

 D. trong không khí, các vật nhẹ luôn rơi nhanh hơn vật nặng. 

Câu 17: Một chất điểm chuyển động dọc theo chiều dương của trục Ox. Ban đầu chất điểm có tọa độ 2m. Sau 

khi chất điểm đi được quãng đường dài 5m thì tọa độ của vật là  

 A. 3 m. B. 7 m. C. 2 m. D.−7 m. 

Câu 18: Một xe máy chuyển động xuống một dốc nghiêng với vận tốc ban đầu 21,6km/h, gia tốc của xe 0,5m/s2 

. Khi xuống đến chân dốc, vận tốc của xe máy là 43,2km/h. Chiều dài của dốc là 

 A. 6m. B. 108m. C. 36m. D. 98m.  

Câu 19: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Tốc độ của vật sau khi vật bắt 

đầu chuyển động được 1 phút là 

 A. 0,2 m/s. B. 10 m/s. C. 12 m/s. D. 2 m/s. 

Câu 20: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh và chuyển động thẳng chậm dần 

đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Khoảng thời gian từ lúc ô tô bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng lại là 

 A. 2 s. B. 10 s. C. 7 s. D. 18 s. 

Câu 21: Thả rơi tự do các vật m1 và m2 từ độ cao tương ứng là h1 và h2 thì thời gian chạm đất của vật m1 gấp đôi 
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thời gian chạm đất của vật m2. Biểu thức nào dưới đây là đúng. 

 A. 4
2

1 
h

h
 B. 

4

1

2

1 
h

h
 C. 2

2

1 
h

h
 D. 

2

1

2

1 
h

h
 

Câu 22: Một vật rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là 

 A. 15m/s. B. 50m/s. C. 45m/s. D. 30m/s. 

Câu 23: Một cánh quạt quay đều với tốc độ 720 vòng/phút. Tần số quay của cánh quạt là 

 A. 12 Hz. B. 0,8 Hz. C. 72 Hz. D. 6 Hz. 

Câu 24: Điểm đầu của một kim phút đồng hồ cách trục quay 12cm có tốc độ dài là 

 A. scm /
150


 B. sm /

150


 C. sm /

5

2
 D. scm /

5

2
 

Câu 25: Một bánh xe có đường kính 100cm quay đều 4 vòng trong 4s. Gia tốc hướng tâm của một điểm cách 

vành bánh xe ¾ bán kính bánh xe là 

 A. 5 m/s2. B. 10 m/s2. C. 15 m/s2. D. 20 m/s2. 

Câu 26: Một chiếc ca nô có tốc độ tối đa khi nước yên lặng là 20 m/s. Khi nước chảy với tốc độ không đổi là 2 

m/s thì tốc độ tối đa của ca nô khi đi xuôi dòng chảy là 

 A. 22 m/s. B. 18 m/s. C. 10 m/s. D. 40 m/s. 

Câu 27: Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1mm để đo 5 lần liên tiếp chiều cao h của một trụ thép. Cho kết 

quả như trong bảng: 

Lần đo 1 2 3 4 5 

h(mm) 19,9 19,8 20,0 19,7 19,9 

Chiều cao của cột trụ được biểu diễn 

 A. )(19,086,19 mmh   B. )(2,09,19 mmh    

 C. )(19,090,19 mmh   D. )(09,086,19 mmh   

Câu 28: Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox được cho bởi hệ thức: )/(210 smtv  . Tốc 

độ trung bình của chất điểm trong trong khoảng thời gian từ t1=2s đến t2=4s là 

 A.2m/s. B.4m/s. C.1m/s. D.3m/s. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều có phương trình ))();((;102 htkmxtx  . Tìm quãng đường 

mà vật đi được sau 3h. 

Câu 2: Một vật chuyển động động thẳng không đổi chiều có phương trình ))();((;1042 2 stmxttx  .Vật 

sẽ dừng lại tại vị trí có tọa độ bao nhiêu? 

Câu 3: Một bánh xe có đường kính 600mm quay quanh trục với tần số 5Hz. Tính tốc độ dài của một điểm trên 

vành bánh xe.  

Câu 4: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6km rồi trở về lại A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước 

yên lặng là 5km/h, vận tốc của nước chảy là 1km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền. 

------------- HẾT ------------ 

 

ĐỀ 2 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm/ 28 câu). 

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. Điều nào sau đây coi là đúng khi nói về chất điểm ? 

A.  Chất điểm là những vâṭ có kićh thước nhỏ. 

B.  Chất điểm là những vâṭ có kích thước rất nhỏ. 
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C.  Chất điểm là những vâṭ có kićh thước rất nhỏ so với chiều dài của quy ̃đaọ của vâṭ. 

D.  Chất điểm là môṭ điểm. 

Câu 3. Phương trình chuyển động của một vật dọc theo trục 0x có dạng x = 2 + 40t (x: km, t: giờ). Chất điểm 

xuất phát từ điểm 

A. M cách O 2 km với vận tốc 40 km/h.                B. O với vận tốc 40 km/h. 

C. M cách O 40 km với vận tốc 2 km/h.                D. O với vận tốc 2 km/h. 

Câu 4. Lúc 7h sáng, một ô tô khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 45 km/h. Nếu chọn trục tọa độ 

trùng với quỹ đạo thẳng, chiều dương ngược chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 7h, gốc tọa độ ở A, thì phương 

trình chuyển động của ô tô là   

A. x = 45t (km).  B. x = -45(t - 8) (km).   C. x = 45(t - 8) km.       D. x = -45t (km). 

Câu 5. Một người chạy thể dục trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình là 5 m/s 

trong thời gian 4 phút, sau đó người ấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 3 phút. Vận tốc trung bình trong 

toàn bộ thời gian chạy là 

A. 9 m/s.   B. 4 m/s.                C. 4,57 m/s.        D. 4,5 m/s 

Câu 6. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = - 4t -10 (x: km, t: giờ). Quãng 

đường đi được của chất điểm sau 2h là 

A. 8 km.    B. 2 km.      C. -8 km.                       D. -2 km. 

Câu 7. Choṇ câu sai: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều 

A. gia tốc a không đổi.     B. vận tốc v là hàm bậc nhất theo thời gian. 

C. quãng đường s là hàm bậc hai theo thời gian.  D. tích số a.v  không đổi. 

Câu 8. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều có điểm xuất phát không trùng với 

vật mốc là 

A. 
2

2

0

at
tvx  , (v0, a trái  dấu).                       B. 

2
00

at
tvxx  , (a, v0 cùng  dấu). 

C. 
2

2

00

at
tvxx  , (v0, a cùng dấu).                         D. 

2

2

00

at
tvxx  , (v0, a trái dấu). 

Câu 9. Một vật chuyển động có phương trình 22x t t   (m). Kết luận nào sau đây là sai? 

A. Vật chuyển động nhanh dần đều.              B. Gia tốc của vật là 1m/s2. 

C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.    D. Vận tốc ban đầu của vật là 1 m/s. 

Câu 10. Ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động 

nhanh dần đều, sau 20 giây ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Vận tốc của ô tô sau 40 giây kể từ lúc bắt đầu tăng ga là 

A. 18 m/s.                  B. 28 m/s.                C. 14 m/s.  D. 24 m/s.  

Câu 11. Một chất điểm chuyển động theo phương trình: x = 5 + 2t - t2 , (x: m, t: s). Vận tốc lúc đầu và gia tốc của 

vâṭ là 

A. 2 m/s, -2 m/s2.                  B. 5 m/s, -1 m/s2.               C. -1 m/s, 2 m/s2.     D. 5 m/s; 1 m/s2. 

Câu 12: Thí nghiệm của Galilê ở tháp nghiêng Pida và ống Niutơn chứng tỏ 

A. mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng.                     B. rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.  

C. các vật nặng, nhẹ đều rơi tự do như nhau.           D. vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. 

Câu 13. Chuyển động nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? 

A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống mặt đất. 

B. Một cái lông chim rơi trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. 

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

D. Một viên bi chì rơi trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. 

Câu 14. Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi được một độ cao bằng 3/4 toàn bộ độ cao rơi. Thời gian rơi 

của vật là 

A. 0,67 s.            B. 2,5 s.      C. 3 s.     D. 2 s. 

Câu 15: Chuyển động tròn đều là chuyển động có 
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 A. quỹ đạo là đường cong.                        B. vectơ gia tốc và vectơ vận tốc cùng hướng. 

 C. gia tốc chỉ đặc trưng cho độ lớn của vận tốc.  D. tốc độ góc không đổi. 

Câu 16. 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 17. Chọn câu đúng. 

A. Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. 

B. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. 

C. Với v và  cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. 

D. Với v và  cho trước, gia tốc hướng tâm không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. 

Câu 18. Một đĩa tròn bán kính 30 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 giây. Tốc độ dài 

v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng 

A. v = 9,42 m/s.              B. v = 3,14 m/s.            C. v = 6,28 m/s.        D. v = 62,8 m/s. 

Câu 19: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có đường kính là 4m. Chất điểm đi được 30 vòng mất 

thời gian 1 phút. Lấy 102  . Gia tốc hướng tâm có giá trị nào sau đây ? 

A. 20 m/s2       B. 10m/s2              C. 40m/s2                  D. 80m/s2 

Câu 20: Vận tốc tuyệt đối là: 

A. Vận tốc của vật chuyển động đối với hệ quy chiếu chuyển động.       

B. Vận tốc của vật chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên. 

C. Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.         

D. Vận tốc của vật chuyển động 

Câu 21: Một hành khách đang ngồi trong tàu lửa A nhìn qua cửa sổ thấy tàu B và sân ga chuyển động giống 

nhau. Chọn câu trả lời đúng: 

A. Tàu B đứng yên, tàu A chạy.   B. Tàu A đứng yên, tàu B chạy. 

C. Hai tàu đều chạy cùng chiều.   D. Hai tàu đều chạy ngược chiều. 

Câu 22: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A về B mất 2 giờ và chạy ngược dòng từ B về A mất 3 giờ. Biết 

vận tốc của canô đối với nước là 30 km/h. Khoảng cách AB là: 

A. 60 km   B. 72 km   C. 12 km   D. 18 km 

Câu 23: Chọn phát biểu sai ? Sai số dụng cụ ΔA’ 

A. có thể lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.  

B. do đặc điểm cấu tạo của dụng cụ gây ra. 

C. có thể lấy bằng một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ. 

D. có thể loại trừ bằng cách hiệu chỉnh dụng cụ trước khi đo. 

Câu 24: Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức 
2

2h
g

t
  . Sai số tỉ đối của phép đo 

trên tính theo công thức: 

A. 2
g h t

g h t

  
   . B. 

g h t

g h t

  
   C. 

t

Δt

h

h2

g

Δg



 . D. 2

g h t

g h t

  
   . 

Câu 25. 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)   

Câu 26. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực 

 A. có tác dụng giống hệt như lực ấy.                 B. có độ lớn nhỏ hơn độ lớn của lực ấy. 

 C. có tác dụng ngược lại với lực ấy.                 D. có tổng độ lớn bằng độ lớn của lực ấy. 

Câu 27. Hai lực cân bằng không thể  
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A. cùng  hướng  B. cùng phương  C. cùng giá  D. cùng độ lớn 

Câu 28.  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 

II. TỰ LUẬN (4 câu/ 3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Một vật chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường vật đi được trong giây 

đầu tiên gấp 9 lần quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng. Tổng quãng đường đi được cả hai giai đoạn 

này là 50m. Tính quãng đường vật đi được cho đến lúc dừng hẵn. 

Câu 2:(0,5 điểm) Một chất điểm chuyển động dọc theo chiều dương của trục 0x với tốc độ không đổi là 

36km/h, đi qua địa điểm A cách gốc tọa độ 200m về phía dương của trục 0x. Chọn gốc thời gian là lúc chất 

điểm qua A. Viết phương trình chuyển động của chất điểm. 

Câu 3:(0,5 điểm) Cho một vật có khối lượng 1kg chuyển động tròn đều, quay 120 vòng trong 1 phút. Bán kính 

quỹ đạo tròn là 50cm. Tính tốc độ góc, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm. 

Câu 4:(1 điểm) Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng nước từ A đến B cách nhau 48km mất khoảng thời gian 

là 1h 30 phút. Vận tốc chảy dòng nước là 6km/h. 

a. Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy. 

b. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để cano chảy ngược dòng chảy từ B đến A. 

 

ĐỀ 3  

II. TRẮC NGHIỆM  (7 điểm) 

Câu 1 : Chỉ ra câu sai 

 A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng 

 B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau 

 C. Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được tỉ lệ thuận với tốc độ 

 D. Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động. 

Câu 2: Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của vật 

 A. rất nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó. 

 B. rất nhỏ so với con người. 

 C. rất nhỏ so với vật chọn làm mốc. 

 D. nhỏ và khối lượng của vật không đáng kể 

Câu 3: Hệ quy chiếu bao gồm  

 A. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.   

 B. hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ.  

 C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.  

 D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. 

Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc? 

 A. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật  

 B. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s  

 C. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian  

 D. Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc là cm/s 

Câu 5: Hình nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa vec tơ gia tốc �⃗�, vận tốc �⃗�0 và �⃗� trong chuyển động 

thẳng nhanh dần đều? 

 A. Hình 2  

 B. Hình 4  

 C. Hình 1  

 D. Hình 3 

 

 

v0

v

a

Hình 4Hình 3

a

v

v0v0

v

a

Hình 2Hình 1

a

v

v0
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Câu 6: Chuyển động thẳng chậm dần điều là chuyển động có 

 A. vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều  

 B. vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi 

 C. vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều  

 D. vận tốc không đổi, gia tốc không đổi 

Câu 7: Biểu thức nào sau đây xác định quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều: 

  A. S = vt +
1

2
at2  B. S = v0t +

1

2
at2   

 C. S = v0 +
1

2
at2  D. S = v0 +

1

2
at  

Câu 8 : Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do ? 

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

 B. Chuyển động nhanh dần đều. 

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

 D. Công thức tính vận tốc v = g.t2 

Câu 9: Chọn biểu thức đúng về độ lớn của gia tốc hướng tâm ? 

 A. aht = 
𝜔2

𝑟
  B. aht = 

𝑟

𝜔2
  C. aht = r𝜔2  D. aht = r𝜔 

Câu 10 : Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho: 

 A. mức độ tăng hay giảm của vận tốc  

 B. mức độ tăng hay giảm của tốc độ góc.  

 C. sự nhanh hay chậm của chuyển động.  

 D. sự biến thiên về hướng của vectơ vận tốc.  

Câu 11: Từ thực tế, hãy xem trong trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng? 

 A. Một hòn đá được ném theo phương ngang. 

 B. Một ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. 

 C. Một viên bi rơi từ độ cao 2 m. 

 D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 3 m. 

Câu 12: Từ công thức cộng vận tốc: �⃗�13= �⃗�12+�⃗�23 kết luận nào sau đây sai 

 A. Khi �⃗�12 và �⃗�23 cùng hướng thì v13 = v12 + v23  

 B. Khi �⃗�12 và �⃗�23 ngược hướng thì v13 = |v12 — v23|  

 C. Khi �⃗�12 và �⃗�23 vuông góc nhau thì v13 = √𝑣12
2 + 𝑣23

2   

 D. Khi �⃗�1,2 và �⃗�23 vuông góc nhau thì v13 = √|𝑣12
2 − 𝑣23

2 | 
Câu 13: Trong các nguyên nhân sau: 

 (I). Dụng cụ đo. (II). Quy trình đo. (III). Chủ quan của người đo. 

 Nguyên nhân nào gây ra sai số của phép đo 

 A. (I) và (II)   B. (I); (II) và (III)  

 C. (II) và (III)  D. (I) và (III). 

Câu 14: Gọi 𝐴 là giá trị trung bình, 𝛥𝐴′ là sai số dụng cụ, 𝛥𝐴 là sai số ngẫu nhiên, 𝛥𝐴 là sai số tuyệt đối. Sai số 

tỉ đối của phép đo là 

  A. 𝛿𝐴 =
𝛥𝐴

𝐴
. 100%.  B. 𝛿𝐴 =

𝛥𝐴′

𝐴
. 100%.  

 C. 𝛿𝐴 =
𝐴

𝛥𝐴
. 100%.  D. 𝛿𝐴 =

𝛥𝐴

𝐴
. 100%. 

Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động rơi tự do? 

  A. chuyển động có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống. 

  B. chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 

  C. chuyeån động thẳng nhanh dần đều. 

 D. chuyển động thẳng chậm dần đều. 

Câu 16: Gia tốc là một đại lượng  
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 A. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. 

 B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.   

 C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. 

 D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.  

Câu 17: Một ô tô chạy liên tục, trong 2 giờ đầu với tốc độ 80 km/h, trong giờ sau chạy với tốc độ 50km/h. Tốc 

độ trung bình của xe trong cả quá trình là 

 A. 70 km/h B. 60km/h C. 65km/h  D. 75km/h 

Câu 18 : Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo theo trục Ox có dạng x = 5 + 60t (x đo bằng km, 

t đo bằng h). Chất điểm đó xuất phát  

 A. từ điểm cách O là 5km, với vận tốc 60 km/h.  

 B. từ điểm cách O là 5km, với vận tốc 12 km/h. 

 C. từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.  

 D. từ điểm O, với vận tốc 12 km/h. 

Câu 19: Chọn đáp án sai. 

 A. Tại một nơi xác định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g. 

 B. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc cùng dấu với vận tốc v0. 

 C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi. 

 D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần đều. 

Câu 20: Một hòn đá rơi tự do từ một điểm cách mặt đất 45m, tại nơi có gia tốc trọng trường 210 /g m s . Vận 

tốc của hoà đá ngay trước khi chạm đất là 

 A. 20m/s B. 30m/s C. 45m/s  D. 90m/s 

Câu 21: Thả rơi một vật từ độ cao 78,4m. Lấy g = 9,8 m/s2. Tỉ số giữa quãng đường vật rơi trong cuối cùng và 

trong giây đầu tiên là  

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

Câu 22: Phương trình nào dưới đây là phương trình vận tốc của một chuyển động nhanh dần đều 

 A.  10 5  /v t m s     B.  10 5 /v t m s      

 C.  10  /      v t m s    D.   10 5 /v t m s     

Câu 23: Một bánh xe có bán kính R quay đều quanh trục. Gọi v1, T1 là tốc độ dài và chu kỳ của một điểm trên 

vành bánh xe cách trục quay R1. V2, T2 là tốc độ dài và chu kỳ của một điểm trên vành bánh xe cách trục quay R2 

= R1/2..Tốc độ dài và chu kỳ của 2 điểm đó là: 

 A. v1 = v2, T1 = T2   B. v1 = 2v2, T1 = T2   

 C. v1 = 2v2, T1 = 2T2   D. v1 = v2, T1 = 2T2 

Câu 24 : Chọn đúng tần số quay của kim giờ trên mặt đồng hồ  

 A. fg = 4,62.10-5 Hz   B. fg = 2,31.10-5 Hz   

 C. fg = 2,78.10-4 Hz   D. fg = 1,16.10-5 Hz 

Câu 25: Một chất điểm chuyển động tròn đều trong 1s thực hiện 3 vòng. Vận tốc gốc của chất điểm là: 

 A.  = 2/3 rad/s B.  = 3/2 rad/s C.  = 3 rad/s D.  = 6 rad/s 

Câu 26: Biết nước sông chảy với vận tốc 1,5 m/s so với bờ, vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 7,2 km/h. 

Tính vận tốc của thuyền so với bờ sông khi thuyền chạy ngược dòng 

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

Câu 27: Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. 

Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỷ đối là 

  A. l = 0,25cm; 
𝛥𝑙

𝑙
=1,67%  B. l = 0,5cm; 

𝛥𝑙

𝑙
 =0,25% 

  C. l = 0,25cm; 
𝛥𝑙

𝑙
 = 1,25%. D. l = 0,5cm; 

𝛥𝑙

𝑙
=2,5% 

Câu 28: Hai vật có khối lượng m1< m2 rơi tự do tại cùng một đô ̣cao với vận tốc tương ứng khi chạm đất là v1 và 

v2. Kết luâṇ nào sau đây đúng 
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 A. v1 < v2 B. V1 > v2  

 C. v1 = v2 D. v1 ≥ v2 hoăc̣ v1 < v2. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 29: Một vật rơi từ độ cao 20m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Tính vận tốc trung bình và thời gian chạm đất? 

Câu 30: Lúc 8h sáng, một ô tô khởi hành từ A, chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h. Viết phương trình 

chuyển động của ô tô nếu chọn chiều dương ngược chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 8h, gốc tọa độ ở A.  

Câu 31: Khi đĩa quay đều một điểm trên vành đĩa chuyển động tròn đều với vận tốc v1 = 3 m/s, một điểm nằm 

gần trục quay cách vành đĩa một đoạn ℓ = 31.8cm có vận tốc v2 = 2 m/s. Tính tần số quay (số vòng quay trong 1 

phút) của đĩa. 

Câu 32: Hai bến sông A và B cách nhau 36 km theo đường thẳng. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 

20 km/h và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là 4 km/h. Tính thời gian canô chạy từ A đến B rồi trở ngay 

lại A. 

---HẾT--- 

 

ĐỀ 4 

II. Trắc nghiệm khách quan: 28 câu (7 điểm). 

Câu 1. 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 2. Trường hợp nào sau đây vật có thể coi là chất điểm? 

A. Một ôtô chạy từ TPHCM đến Hà Nội. 

B. Hai hòn bi lúc va chạm nhau. 

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

D. Chiếc xe đạp dựng trong phòng học. 

Câu 3: “Lúc 15h30’ hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 1A, cách TP. Đà Nẵng 20km”. Việc xác định 

vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì? 

A. Vật làm mốc. B. Mốc thời gian. 

C. Thướt đo và đồng hồ. D. Chiều dương trên đường đi. 

Câu 4.   Trong các đồ thi ̣như hình vẽ, đồ thi ̣ nào không mô tả chuyển đôṇg thẳng đều ? 

 
Câu 5. Chọn phát biểu SAI. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều 

A. véctơ gia tốc ngược chiều với véctơ 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 6 Chọn phát biểu ĐÚNG. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều,  véctơ gia tốc tức thời có 

A. hướng thay đổi, độ lớn không đổi. B. hướng không đổi, độ lớn thay đổi. 

C. hướng thay đổi, độ lớn thay đổi. D. hướng không đổi, độ lớn không đổi. 

x 

t 
o 

A 

x 

t o 

B 

v 

t o 

C 

x 

t 
o 

B 
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Câu 7. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là 2 3 2x t t     (x đo bằng 

m ; t đo bằng giây). Công thức tính vận tốc có dạng nào dưới đây ? 

A. 3 2v t  . B. 2 2v t  . C. 2v t . D. 3 2v t   

Câu 8. Chọn phát biểu SAI về sự rơi tự do. 

A. Khi rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau 

B. Vật rơi tự do không chịu sức cản của không khí 

C. Chuyển động của người nhảy dù là rơi tự do 

D. Mọi vật chuyển động gần mặt đất đều chịu gia tốc rơi tự do 

Câu 9. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về gia tốc trong chuyển đôṇg tròn đều? 

       A.  Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm của quy ̃đaọ. 

       B.  Véctơ gia tốc có đô ̣lớn luôn không đổi, không phu ̣thuôc̣ vào vi ̣ trí của vâṭ trên quy ̃đaọ. 

       C.  Véctơ gia tốc luôn vuông góc với véctơ vận tốc taị moị thời điểm. 

       D.  Véctơ gia tốc đăc̣ trưng cho sư ̣biến thiên của tốc đô ̣dài. 

Câu 10. Chọn phát biểu ĐÚNG về phương và chiều của véctơ vận tốc trong chuyển động tròn? 

A. Phương tiếp tuyến với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động. 

B. Phương vuông góc với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động. 

C. Phương tiếp tuyến với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều ngược chiều chuyển động. 

D. Phương vuông góc với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều ngược chiều chuyển động. 

.Câu 11.  Chọn phát biểu SAI về tính tương đối của chuyển động. 

A. Quỹ đạo của một vật là tương đối. Đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau. 

B. Vận tốc của vật là tương đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác 

nhau. 

C. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối. 

D. Nói rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái Đất đều đúng. 

Câu 12. Hai đầu máy xe lửa đều chạy trên cùng đoạn thằng với vận tốc v1, v2. Hỏi khi hai đầu máy chạy ngược 

chiêu nhau thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là bao nhiêu? 

A. v12 = v1               B. v12 = v2                C. v12 = v1 + v2               D. v12 = v1 – v2 

Câu 13. 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 một nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ. 

C. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc hai 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 14. Dùng một thước có độ chia đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một 

giá trị 1,345m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là 

A. (1345 2)d mm   B. (1,345 0,001)d m   

C. (1,345 0,0005)d m   D. (1,345 1)d m   
Câu 15. Điều này sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng? 

 A. Cùng chiều B. Cùng giá C. Ngược chiều D. Cùng độ lớn 

Câu 16: Cho hai lực 1F  và 2F  đồng quy. Điều kiện nào sau đây để độ lớn hơn lực của hai lực bằng tổng của 

1 2F F ? 

 A. Hai lực song song ngược chiều. B. Hai lực vuông góc nhau.  

C. Hai lực hợp nhau một góc 600 D. Hai lực song song cùng chiều. 

 

Câu 17.  Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Xe chạy trên đoạn đường thẳng AB với vận tốc 

trung bình là 40 km/h. Biết nửa đoạn đường đầu xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v1=30 km/h. Nửa đoạn 

đường sau xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v2 bằng 

A. 50 km/h.  B. 60 km/h.   C. 70 km/h.  D. 10 km/h. 
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Câu 18. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng  

x = 5 + 60t (x đo bằng kilômét, t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận 

tốc bằng bao nhiêu? 

A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. 

B. Từ điểm O, với vận tốc—0 km/h. 

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h. 

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h. 

Câu 19. Choṇ câu sai. Khi môṭ chất điểm chuyển đôṇg thẳng biến đổi điều thì nó:  

A. Có gia tốc không đổi. 

B. Có thể lúc đầu chuyển đôṇg nhanh dần đều, sau đó chuyển đôṇg chậm dần đều. 

C. Chỉ có thể chuyển đôṇg nhanh dần đều hoăc̣ châṃ dần đều. 

D. Có thể lúc đầu chuyển đôṇg châṃ dần đều, sau đó chuyển đôṇg nhanh dần đều. 

Câu 20. Môṭ viên đá đươc̣ thả rơi tự do từ môṭ khí cầu đang bay lên ở đô ̣cao 200 m. Viên đá chaṃ đất sau 

khoảng thời gian 

    A. √10 s.    B. 2√10 s.    C. 10√2 s  D. 10 s. 

Câu 22: Chọn phát biểu ĐÚNG. Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 

4m/s2 thì 

A. vận tốc của vật sau 2s là 8m/s. 

B. quãng đường đi sau 5s là 60 m. 

C. vật đạt vận tốc 20m/s sau 4s. 

D. sau khi đi được 10 m, vận tốc của  vật là 64m/s. 

Câu 23. 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 24. Một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 3m/s và có gia tốc hướng tâm là 10m/s2. Bán kính 

quỹ đạo chuyển động là:  

      A. 0,9 (m).                B. 10/9 (m).                C. 0,3 (m).     D. 10 (m). 

Câu 25. Môṭ điã tròn quay đều mỗi vòng trong 0,8s. Tốc đô ̣góc của môṭ điểm A nằm trên vành điã là 

 A. 2,5πrad/s. B. 2,5πrad/s. C. 2,5πrad/s. D. 2,5πrad/s. 

 Câu 26. Một ô tô A chạy trên một đường thẳng với vận tốc 30km/h. Một ôtô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 

50km/h. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô A. Vận tốc tương đối của ô tô B so với ô tô A là:  

    A. -20km/h.                B. 20km/h.                           C. 80km/h. D. -80km/h. 

Câu 27. Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng (16,0

  0,4)m trong khoảng thời gian là (4,0 0,2) s. tốc độ của vật là 

 A. (4,0 0,3)  m/s B. (4,0 0,6) m/s C. (4,0 0,2) m/s  D. (4,0 0,1) m/s 

 

Câu 28. Chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực 1 2F F 10N  . Góc giữa hai véc tơ lực bằng 030 . Tính 

độ lớn của hợp lực. 

 A. 19,3 N. B. 9,7 N. C. 17,3 N. D. 8,7 N. 

II. Tự luận (3 điểm). 

Câu 1: Một ô to bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc bằng không và gia tốc 0,5 m/s2, đúng 

lúc đó một xe máy vượt qua nó chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 5 m/s và gia tốc 0,3 m/s2. Chọn 

vị trí ban đầu của ô tô làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc otô bắt đầu xuất 

phát. Tìm thời điểm ô tô cách xe máy 40 m trước khi gặp nhau ? 

Câu 2: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 4t – 10. (x: km, t: h). Xác định tính chất chuyển 

động của chất điểm và quãng đường đi được của chất điểm sau 2h? 

Câu 3: Môṭ bánh xe bán kính 60cm quay đều 100  vòng trong thời gian 2s. Tốc đô ̣dài của một điểm trên vành 

bánh xe? 
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Câu 4: Một xe A chạy  thẳng về hướng tây với vận tốc 45 km/h, xe B chạy thẳng về hướng bắc với 60 km/h. Tính 

vận tốc của xe B đối với người ngồi trên xe A. 

—Hết— 

ĐÈ 5 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm/ 28 câu). 

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?  

A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.  

B. Hai hòn bi lúc va chạm vào nhau. 

C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.   

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi. 

Câu 2. Chọn câu phát biểu sai. 

A. Chuyển động và trạng thái đứng yên có tính chất tuyệt đối. 

B. Hệ quy chiếu gồm hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ đếm thời gian. 

C. Hệ quy chiếu được dùng để xác định vị trí của chất điểm. 

D. Gốc thời gian là thời điểm t = 0. 

Câu 3. Đồ thị tọa độ - thời gian của chất điểm chuyển động thẳng đều 

A. là đường thẳng có thể không đi qua gốc tọa độ. 

B. là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 

C. là đường thẳng vuông góc với trục tọa độ. 

D. là đường thẳng song song với trục tọa độ. 

Câu 4. Cho biết đồ thi ̣ toạ đô ̣của môṭ xe chuyển đôṇg thẳng. Vâṇ tốc của nó là 5 m/s. Toạ đô ̣

của xe lúc t = 0 

     A. 0 m.     B. 10 m.     C. 15 m.      D. 20 m. 

Câu 5. Môṭ học sinh đi xe đap̣ từ nhà tới trường theo môṭ đường thẳng, với tốc đô ̣15 km/h. Khoảng cách từ nhà 

đến trường là 5 km. Choṇ hê ̣truc̣ toạ đô ̣Ox trùng với đường thẳng chuyển đôṇg, gốc O taị trường, chiều dương 

ngươc̣ với chiều chuyển đôṇg, gốc thời gian là lúc xuất phát. Phương trình chuyển đôṇg của người đó có daṇg 

    A. x = 5 + 15t (km).        B. x = 5 – 15t (km). 

    C. x = -5 +15t (km).        D. x = -5 – 15t (km). 

Câu 6. Chọn gốc tọa độ không trùng với vị trí ban đầu, gốc thời gian trùng với thời điểm ban đầu thì phương 

trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều có dạng 

 A. .s vt  B.x= vt. C. x = xo – vt. D. x = xo + vt.  

Câu 7. Chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì 

A. có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó chuyển động nhanh dần đều. 

B. có gia tốc không đổi. 

C. vận tốc tức thời của vật có độ lớn tăng hay giảm đều theo thời gian. 

D. chỉ có thể chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều. 

Câu 8.  Chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu 

A. a > 0 và vo > 0.  B. a > 0 và vo = 0. 

C. a < 0 và vo = 0.  D. a < 0 và vo > 0. 

Câu 9. Môṭ xe chuyển đôṇg thẳng biến đổi đều có phương trình vâṇ tốc là v = 10 – 2t, t thính theo s, v tính theo 

m/s. Quañg đường mà xe đó đi đươc̣ trong 8s đầu tiên là 

    A. 26 m.      B. 16 m.      C. 34 m.      D. 49 m. 

Câu 10. Một vật chuyển động theo phương trình: x = 6t + 2t2(m,s). Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ. 

B. Gốc tọa độ đã chọn là lúc vật bắt đầu chuyển động xo = 0. 

C. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có tốc độ 6 m/s. 

D. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật bắt đầu chuyển động vo = 0. 
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Câu 11. Một chất điểm chuyển động trên trục 0x với gia tốc không đổi a = 4 m/s2 và vận tốc ban đầu  

v0 = - 10 m/s. Sau thời gian 2,5 s thì vật dừng lại, sau đó 

A. tiếp tục chuyển động chậm dần đều. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 10m/s. 

B. tiếp tục chuyển động nhanh dần đều. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = - 10m/s. 

C. tiếp tục chuyển động nhanh dần đều. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 10m/s. 

D. vẫn đứng yên. Vận tốc của nó lúc t = 5 s là v = 0 m/s. 

Câu 12: Hai vật có khối lượng m1< m2  rơi tự do tại cùng một địa điểm:  (Trong đó t1, t2  tương ứng là thời gian 

từ lúc rơi tới lúc chạm đất của vật thứ nhất và vật thứ hai. Bỏ qua sức cản của không khí) 

A. Thời gian chạm đất t1 = t2. B. Thời gian chạm đất t1 < t2. 

C. Không có cơ sở để kết luận. D. Thời gian chạm đất t1 > t2.  

Câu 13. Chọn câu sai. 

A. Khi rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau. 

B. Vật rơi tự do không chịu sức cản của không khí. 

C. Chuyển động của người nhảy dù là rơi tự do. 

D. Mọi vật chuyển động gần mặt đất đều chịu gia tốc rơi tự do. 

Câu 14. Trong suốt giây cuối cùng, môṭ vâṭ rơi tư ̣do đi đươc̣ môṭ đoaṇ đường bằng nửa đô ̣cao toàn phần h kể 

từ vi ̣trí ban đầu của vâṭ. Đô ̣cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng 

     A. 9,8 m.      B. 19,6 m.      C. 29,4 m.       D. 57,1 m. 

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều? 

A. đặt vào vật chuyển động tròn đều. B. Có độ lớn không đổi. 

C. Luôn hướng vào tâm của quĩ đạo tròn. D. Có phương và chiều không đổi.  

Câu 16. Gọi   là góc quét ứng với cung s trong thời gian t .Công thức tính tốc độ góc của vật chuyển 

động tròn đều là 

A. 
s

t






. B. 
2t








. C. 
t








. D. 
R





 . 

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong chuyển đôṇg tròn đều 

    A. vectơ vâṇ tốc luôn không đổi, do đó gia tốc bằng 0. 

    B. gia tốc hướng vào tâm quy ̃đaọ, đô ̣lớn tỉ lê ̣nghic̣h với bình phương tốc đô ̣dài. 

    C. phương, chiều và đô ̣lớn của vâṇ tốc luôn thay đổi. 

    D. gia tốc hướng vào tâm quy ̃đaọ, đô ̣lớn tỷ lê ̣với bình phương tốc đô ̣góc 

Câu 18.  Một động cơ xe gắn máy có trục quay 1200 vòng/phút. Tốc độ góc của chuyển động quay là bao nhiêu 

rad/s? 

    A. 7200 rad/s.    B. 125,7 rad/s.     C. 188,5 rad/s. D. 62,8 rad/s. 

Câu 19: Hai điểm A và B trên cùng môṭ bán kính của môṭ vôlăng đang quay đều, cách nhau 20 cm. Điểm A ở 

phiá ngoài có vâṇ tốc vA = 0,6 m/s, còn điểm B có vB = 0,2 m/s. Tốc đô ̣góc của vôlăng và khoảng cách từ điểm 

B đến truc̣ quay là 

     A. 2 rad/s ; 10 cm.         B. 3 rad/s ; 30 cm. 

    C. 1 rad/s ; 20 cm.         D. 4 rad/s ; 40 cm. 

Câu 20: Hành khách A đứng trên tàu (1), qua cửa số quan sát hành khách B ở tàu  (2). Hai tàu đang đỗ trên hai 

đường ray song song với nhau trong sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây 

chắc chắn không xảy ra? 

A. Hai tàu chaỵ cùng chiều.     

B. Hai tàu chaỵ ngươc̣ chiều. 

C. Môṭ tàu đứng yên còn môṭ tàu chuyển đôṇg.    

D.Tàu A đứng yên còn tàu B chạy về phía trước tàu A. 

Câu 21: Môṭ chiếc thuyền chaỵ ngươc̣ dòng trên môṭ đoaṇ sông thẳng, sau 1 giờ đi đươc̣ 9 km so với bờ. Môṭ 

đám củi khô trôi trên đoaṇ sông đó, sau 1 phút trôi đươc̣ 50 m so với bờ. Vâṇ tốc của thuyền so với nước là 

    A. 12 km/h.       B. 6 km/h.       C. 9 km/h.      D. 3 km/h. 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=427#7
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Câu 22: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A về B mất 2 giờ và chạy ngược dòng từ B về A mất 3 giờ. Biết 

vận tốc của canô đối với nước là 30 km/h. Khoảng cách AB là: 

A. 60 km.   B. 72 km.   C. 12 km.   D. 18 km. 

Câu 23: Chọn phát biểu sai ? Sai số dụng cụ ΔA’ 

A. có thể lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.  

B. do đặc điểm cấu tạo của dụng cụ gây ra. 

C. có thể lấy bằng một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ. 

D. có thể loại trừ bằng cách hiệu chỉnh dụng cụ trước khi đo. 

Câu 24: Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức 
2

2h
g

t
  . Sai số tỉ đối của phép đo 

trên tính theo công thức 

 A. 2
g h t

g h t

  
   .      B. 

g h t

g h t

  
    

 C. 
t

Δt

h

h2

g

Δg



 .      D. 2

g h t

g h t

  
   . 

Câu 25.  Dùng một thước đo có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng 

một giá trị 1,245m. Lấy sai số dụng cụ đo là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết: 

A. d = (1245 ± 2) mm.     B. d = (1,245 ± 0,001) m.  

C. d = (1245 ± 3) mm.     D. d = (1,245 ± 0,0005) m 

Câu 26. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12 N, 20 N, 16 N. Nếu bỏ lực 20 N thì hợp lực của 2 

lực còn lại có đô ̣lớn bằng bao nhiêu ? 

  A. 4 N   B. 20 N  C. 28 N             D. Chưa có cơ sở kết luận 

Câu 27. Môṭ chất điểm chiụ tác duṇg đồng thời của hai lưc̣ thành phần có đô ̣lớn F1 và F2 thì hơp̣ lưc̣ F của chúng 

luôn có đô ̣lớn thỏa mañ hê ̣thức 

A. 2 2

1 2F F F  .      B. 1 2F F F  .  

C. 1 2 1 2| |F F F F F    .     D. 
2 2

1 2F F F   

Câu 28.  Môṭ chất điểm chiụ tác duṇg đồng thời của hai lưc̣ thành phần vuông góc với nhau có đô ̣lớn lần lươṭ 

là F1 = 15 N và F2. Biết hơp̣ lưc̣ trên có đô ̣lớn là 25 N. Giá tri ̣ của F2 là 

     A. 10 N.      B. 20 N.      C. 30 N.   D.40 N. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Một  ô tô đang chạy với vận tốc không đổi 25 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm 

phanh cho ô tô chuyển động chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 80 m thì vận tốc ô tô còn 15 m/s. Hãy tính 

gia tốc của ô tô trên đoạn đường này.  

Câu 2: Một người đi xe đạp trên đường thẳng với vận tốc không đổi v1 = 14,4 km/h. Khi đi ngang qua một ô tô 

thì ô tô bắt đầu chuyển động cùng chiều với người đi đi đạp với gia tốc a = 0,5 m/s2. Chọn vị trí ô tô bắt đầu 

chuyển động làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, gốc thời gian lúc ô tô bắt dầu chuyển 

động.  

a)Lập phương trình chuyển động của hai xe.  

b) Sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe đạp     

Câu 3: Môṭ điã tròn có bán kính 40 cm, quay đều mỗi vòng trong 0.8 s. Tính tốc đô ̣dài và tốc đô ̣góc của một 

điểm A nằm trên vành đĩa. 

Câu 4:  Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất 1h30’. Vận tốc của nước là 6 km/h. Tính vận 

tốc của ca-nô khi đi trên mặt nước tĩnh lặng. 

 

--HẾT— 

https://vietjack.online/cau-hoi/666421/dung-mot-thuoc-do-co-chia-do-den-milimet-do-5-lan-khoang-cach-d-giua
https://vietjack.online/cau-hoi/666421/dung-mot-thuoc-do-co-chia-do-den-milimet-do-5-lan-khoang-cach-d-giua
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ĐỀ 6 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất. 

A. Chuyển động cơ là sự thay đổi hướng chuyển động của vật. 

B. Chuyển động cơ là sự thay đổi tốc độ chuyển động của vật. 

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

D. Khi khoảng cách từ vật đến vật làm mốc không đổi thì vật đứng yên 

Câu 2: Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như là một chất điểm? 

A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.  

B. Trái đất trong chuyển động quanh mặt trời.  

C. Viên bi ve rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.  

D. Xe ôtô đang chuyển động trong sân nhà.  

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

A. gia tốc tăng, vận tốc không đổi                             C. gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều. 

B. vận tốc tăng đều , vận tốc ngược dấu gia tốc.        D. gia tốc và vận tốc tăng đều. 

Câu 4: Chọn phát biểu sai. Trong chuyển động thẳng đều 

A. vectơ vận tốc không thay đổi. 

B. đồ thị vận tốc theo thời gian (v-t) là đường thẳng song song trục thời gian. 

C. đồ thị vận tốc theo thời gian (v-t) là đường thẳng xiên góc đi qua gốc. 

D. vận tốc trung bình trên mọi quãng đường đều bằng nhau. 

Câu 5: Chọn phát biểu sai. Vectơ vận tốc tức thời của xe máy khi chuyển động qua một điểm 

A. có độ lớn đo bằng đồng hồ tốc độ trên xe. 

B. có thể ngược hướng chuyển động của xe. 

C. cho biết sự chuyển động nhanh hay chậm của xe.  

D. luôn cùng hướng với chuyển động của xe. 

Câu 6: Khi vật chuyển động thẳng chậm dần đều thì 

A. gia tốc giảm đều, vận tốc không đổi                   C. vectơ gia tốc luôn ngược chiều vectơ vận tốc. 

B. vectơ gia tốc luôn cùng chiều vectơ vận tốc.     D. gia tốc và vận tốc giảm đều. 

Câu 7: Một vật chuyển động trên đường thẳng có quãng đường s = -6t - 2t2(m,s). Kết luận nào sau đây là đúng: 

A. Vật chuyển động cùng chiều dương Ox của trục toạ độ. 

B. Lúc t = 1s vận tốc của vật là -8m/s 

C. Vật chuyển động nhanh dần đều với a = - 4m/s2. 

D. Chuyển động của vật là chậm dần đều vì a<0. 

Câu 8: 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 viên bi chì được thả lăn trên máng nghiêng rơi từ trên cao xuống mặt đất  

D. Một viên bi chì thả rơi trong không khí. 

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là không đúng. Véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều: 

A. có điểm đặt trên vật chuyển động tròn đều.  B. có độ lớn không đổi. 

C. luôn vuông góc với vectơ vận tốc dài.  D. có phương và chiều không đổi. 

Câu 10: Trong chuyển động tròn đều, gọi r: bán kính đường tròn, T: chu kỳ quay; ω: tần số góc. Công thức tính 

vận tốc dài trong chuyển động tròn đều nào sau đây là đúng 

 A. v = ω2.r                   B. v = 2πrT       C. v = √𝑟. 𝑎ℎ𝑡  D. v = ω/r 

Câu 11: Chọn câu trả lời sai Một hành khách A đứng trong toa tàu và một hành khách B đứng trên sân ga. Khi 

tàu chuyển động thì hành khách B chạy trên sân ga với cùng vận tốc của tàu và theo chiều chuyển động của tàu 

A. hành khách A đứng yên so với hành khách B.  
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B. hành khách A chuyển động so với sân ga  

C. hành khách B chuyển động so với sân ga.  

D. hành khách B chuyển động so với hành khách A 

Câu 12: Hai xe A và B chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Xe A đuổi theo xe B với vA < vB. 

Một người quan sát ở trên xe B nhìn thấy xe A 

A. tiến lại gần mình với vận tốc v > vB.  B. tiến lại gần mình với vận tốc v < vB. 

C. chạy ra xa mình với vận tốc v < vB.  D.  chạy ra xa mình với vận tốc v > vB. 

Câu 13: Khi đo n lần cùng một đại lượng A, ta nhận được các giá trị khác nhau A1, A2...An. Gọi A̅  là giá trị 

trung bình, ΔA’ là sai số dụng cụ, ∆A̅̅ ̅̅  là sai số ngẫu nhiên, ΔA là sai số tuyệt đối. Sai số tuyệt đối của phép đo là 

 A. ΔA = |A̅ – An |  B. ΔA = ∆A̅̅ ̅̅   ± ΔA’  C. ΔA = ∆A̅̅ ̅̅   + ΔA’  D. ΔA = ∆A̅̅ ̅̅   - ΔA’ 

Câu 14: Gọi A̅  là giá trị trung bình, ΔA’ là sai số dụng cụ, ∆A̅̅ ̅̅  là sai số ngẫu nhiên, ΔA là sai số tuyệt đối. Sai số 

tỉ đối của phép đo là 

A. 100
A

A . %
A


  . B. 100

A
A . %

A


  . C. 100

A
A . %

A
 


. D. 100

A
A . %

A


  . 

Câu 15: Chọn phát biểu sai. Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực bằng một lực 

A. có tác dụng giống hệt như các lực được thay thế. 

B. có độ lớn luôn lớn hơn độ lớn các lực được thay thế. 

C. được xác định bằng quy tắc hình bình hành. 

D. có độ lớn có thể nhỏ hơn độ lớn các lực được thay thế. 

Câu 16: Hai lực cân bằng không thể có : 

A. cùng hướng   B. điểm đặt   C. cùng giá   D. cùng độ lớn 

Câu 17: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều v = v0 + at nếu  

A. v0 > 0 và a = 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều.  

B. v0 = 0 và a < 0 thì đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều.  

C. v0 > 0 và a > 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều. 

D. v0 < 0 và a > 0 thì đây là chuyển động nhanh dần đều.  

Câu 18: Một chuyển động có phương trình tọa độ: x = 100 - 40.t (km; h). Phát biểu nào sau là sai. 

A. Gốc thời gian ( t= 0) được chọn lúc vật có vận tốc v = 0. 

B. Chiều dương trục tọa độ Ox chọn ngược chiều chuyển động. 

C. Lúc t = 0 vật ở cách gốc tọa độ Ox 100km 

D. Vật đang chuyển động hướng về gốc tọa độ. 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai? Trong chuyển động thẳng  chậm dần đều thì 

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.              

B. vận tốc tức thời giảm 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 luôn âm. 

Câu 20: Một vật được thả rơi từ độ cao h xuống đất trong 3s. Lấy g = 10m/s2. Độ cao lúc thả vật 

A. h = 30m  B. h = 90m  C. h = 45m  D. h = 15m 

Câu 21. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 

a = 0,5m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2km/h. Chiều dài dốc là: 

A. 60m   B. 360m  C. 108m  D. 120m 

Câu 22: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: 2410 ttx  (m; s). Vận tốc tức thời của chất 

điểm lúc t = 2s là:  

A.   28 m/s.  B.   18 m/s  C.   26 m/s  D.   16 m/s 

Câu 23: Một kim giây của đồng hồ dài 15cm. Tốc độ dài của đầu mút kim                 

A. v = 
2𝜋

3
cm/s     B. v = 

𝜋

3
cm/s     C. v = 

𝜋

4
cm/s  D. v = 

𝜋

2
cm/s  
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Câu 24: Vành ngoài của môṭ bánh xe ô tô có bán kính là 25cm. Tốc đô ̣góc của môṭ điểm trên vành ngoài của 

bánh xe khi ô tô đang chaỵ với tốc đô ̣dài 36km/h là 

A. 40rad/s.  B. 50rad/s.  C. 60rad/s.  D. 70rad/s. 

Câu 25. Chọn câu phát biểu sai. Trong các chuyển động tròn đều có cùng chu kì chuyển động nào có bán kính 

quỹ đạo lớn hơn thì: 

A. có độ lớn vận tốc dài lớn hơn.   B. có độ lớn vận tốc dài nhỏ hơn. 

C. có gia tốc lớn hơn.     D. có tần số góc lớn hơn. 

Câu 26. Hai ô tô chạy trên 2 đường thẳng vuông góc với nhau sau khi gặp nhau ở ngã tư. Xe thứ nhất chạy theo 

hướng Đông, xe thứ 2 chạy theo hướng Bắc. Ngồi trên xe 1 để quan sát thì thấy xe 2 chạy theo hướng  

A. Bắc   B. Đông - Bắc  C. Tây- Bắc  D. Đông - Nam 

Câu 27: Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 500 

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 = (5,00 ± 0,01) dm.   B. ℓ = (0,5 ± 0,001) m.   

C. ℓ = (50,0 ± 0,1) cm.   D. ℓ = (500 ± 1) mm. 

Câu 28: Hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = F0. Để hợp lực của hai lực có độ lớn F = F0 thì góc α hợp giữa hai 

lực là 

A. 900.        B. 1200.  C. 600.   D. 300. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều và đi thêm 

100m thì dừng lại.Sau 10s kể từ khi hãm phanh xe đi được quãng đường bao xa?  

Câu 2: Lúc 9h một xe máy từ B bắt đầu chạy về A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s2, biết A 

cách B là 450m. Chọn hệ trục tọa độ Ox có  gốc toạ độ tại A, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc 

9h. Viết phương trình chuyển động của  xe. 

Câu 3: Một điểm ở trên vành bánh xe quay đều với vận tốc 18km/h. Bán kính bánh xe 25cm. Tính vận tốc góc 

của bánh xe và số vòng bánh xe quay được trong 1 phút?  

Câu 4: Một ca nô chạy thẳng xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km mất 1 giờ 30 phút . Vận tốc 

dòng chảy là 6km/h. Tính thời gian để ca nô chạy ngược dòng từ B về A.  

--HẾT— 

ĐỀ 7 

Câu 01: Trường hơp̣ nào sau đây quy ̃đaọ của vâṭ là đường thẳng ? 

 A. Viên phấn đươc̣ ném theo phương ngang. 

 B. Môṭ ô tô chuyển đôṇg trên quốc lô ̣1 A.   

 C. Môṭ máy bay bay thẳng từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Nôị Bày. 

 D. Môṭ viên bi sắt rơi tư ̣do. 

Câu 02: Theo dương lic̣h, môṭ năm đươc̣ tính bằng thời gian chuyển đôṇg của Trái Đất quay môṭ vòng quanh vâṭ 

làm mốc là 

 A. Măṭ Trời.              B. Măṭ Trăng.           C. Truc̣ Trái Đất.           D. Mặt Trời và trục Trái đất. 

Câu 03: Trong đội hình đi đều bước của các anh bộ đội. Một người sau cùng sẽ 

 A. Chuyển động chậm hơn người đi phía trước   

 B. Chuyển động nhanh hơn người đi phía trước  

 C. Đứng yên so với người phía trước cùng hàng  

 D. Có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn người đi trước tùy việc chọn vật làm mốc 

Câu 04: Tọa độ một chất điểm chuyển động thẳng đều có dạng 

 A. x + x0 = vt  B. x = v + x0t  C. x – x0 = vt  D. x = (x0 +v)t 

Câu 05: Môṭ vâṭ chuyển đôṇg doc̣ theo chiều (+) truc̣ Ox với vâṇ tốc không đổi, thi ̀

  A. Toạ đô ̣của vâṭ luôn có giá tri ̣ (+).  B. Vâṇ tốc của vâṭ luôn có giá tri (+). 

  C. Toạ đô ̣và vâṇ tốc của vâṭ luôn có giá tri ̣ (+).  D. Toạ đô ̣luôn trùng với quañg đường. 
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Câu 06: Trong đồ thị vận tốc của một chuyển động thẳng của một vật như hình bên. Xét 

quãng đường từ O đến C, đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều? 

 A. OA. B. AB.   

 C. BC. D. OA và BC.  

Câu 07: Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có: 

 A. Gia tốc có giá trị âm                   B. Gia tốc có giá trị dương 

 C. Vận tốc đầu khác không                 D. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật 

Câu 08: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có:  

 A. Gia tốc a >0.  B. Tích số a.v > 0. 

 C. Tích số a.v < 0.  D. Vận tốc tăng theo thời gian. 

Câu 09: Phương trình chuyển động của một vật là x = 10 - 3t + 0,2t2 (x tính bằng mét, t tính bằng giấy). Gia tốc 

của vật có giá trị 

  A. 0,2 m/s2. B. 0,1 m/s2. C. -3 m/s2. D. 0,4 m/s2. 

Câu 10: Hai vật có khối lượng m1< m2 rơi tự do tại cùng một đô ̣cao với vận tốc tương ứng khi chạm đất là v1 và 

v2. Kết luâṇ nào sau đây đúng 

 A. v1 < v2 B. v1 > v2  C. v1 = v2 D. v1 ≥v2 hoăc̣ v1 < v2. 

Câu 11: Chọn câu trả lời sai khi nói về chuyển động rơi tự do: 

 A. công thức tính vận tốc ở thời điểm t là v = gt 

 B. có phương của chuyển động là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. 

 C. là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = g và vận tốc đầu vo > 0 

 D. công thức tính quañg đường đi được trong thời gian t là: h =
1

2
 gt2. 

Câu 12: Ở thời điểm t = 0, người ta ném một vật từ mặt đất lên trên cao theo phương thẳng đứng với tốc độ v0. 

Quãng đường vật đi được trong giây đầu tiên là s1 và quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng trước khi đến 

độ cao cực đại là s2. Lấy g = 10 m/s2. Nếu s1 = 6s2 thì v0 gần giá trị nào nhất sau đây? 

  A. 51 m/s. B. 75 m/s. C. 42 m/s. D. 34 m/s. 

Câu 13: Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều: 

 A. luôn thay đổi theo thời gian B. bằng hằng số; 

 C. có đơn vị m/s  D. là vectơ. 

Câu 14: Chọn phát biểu sai. Trong các chuyển động tròn đều có cùng chu kì: 

 A. chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có độ lớn tốc độ dài nhỏ hơn 

 B. chuyển động nào có bán kính quỹ đạo lớn hơn thì có gia tốc lớn hơn 

 C. chuyển động nào có bán kính quỹ đạo lớn hơn thì có độ lớn tốc độ dài lớn hơn 

 D. chuyển động nào có bán kính quỹ đạo lớn hơn thì có tần số góc lớn hơn. 

Câu 15: Một xe ô tô đi với vận tốc v0 đến điểm A thì tắt máy chuyển động thẳng chậm dần đều. Hai giây đầu tiên 

khi đi qua A nó đi được quãng đường AB dài hơn quãng đường BC đi được trong 2 giây tiếp theo 4m. Biết rằng, 

qua A được 10s thì ô tô mới dừng lại tại điểm D. Độ lớn của AD là 

  A. 45m. B. 50m. C. 20m. D. 30m. 

Câu 16: Đồ thị vận tốc – thời gian của một chất điểm chuyển động trên trục Ox được 

cho như hình vẽ. Tốc độ trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ 0 s 

đến 7 s.  

 A. 15,9 km/h.  B. 19,2 km/h.    

 C. 21,42 km/h D. 23,7 km/h  

Câu 17: Phương trình chuyển động của một vật là x = 10 - 3t + 0,2t2 (x tính bằng mét, t tính bằng giấy). Phương 

trình vận tốc có dạng 

  A. v = 10 - 3t B. v = -3 + 0,2t. C. v = 3 + 0,4t. D. v = -3 + 0,4t 

Câu 18: Một vật chuyển động có phương trình với vận tốc v = (10 – 2t) ( m/s). Sau 4,5s kể từ thời điểm t = 0, vật 

đi được quãng đường: 

  A. 30m. B. 24m. C. 24,75m. D. 84m. 

x

tO

A B

C
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Câu 19: Từ một sân thượng có độ cao h = 80m, một người buông tự do một hòn sỏi. Một giây sau người này ném 

thẳng đứng hướng xuống một hòn sỏi thứ hai với vận tốc v0. Hai hòn sỏi chạm đất cùng lúc. Tính v0 (lấy g =10 

m/s2) 

 A. v0 = 5,5 m/s B. v0 = 11,7 m/s C. v0 = 20,4 m/s D. v0 = 15,5 m/s 

Câu 20: Vật chuyển động tròn đều với vận tốc góc ω= 0,1π rad/s thì có chu kỳ quay là ? 

 A. 5s B. 10s C. 20s D. 30s 

Câu 21: Trong công thức cộng vận tốc thì 

 A. Vận tốc tuyệt đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo. 

 B. Vận tốc tương đối bằng tổng véc tơ của vận tốc tuyệt đối và vận tốc kéo theo 

 C. Vận tốc kéo theo bằng tổng véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc tuyệt đối 

 D. Vận tốc tuyệt đối bằng hiệu véc tơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo 

Câu 22: Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với độ lớn vận tốc 30 km/h. Một ô tô B chaỵ đều với tốc đô ̣

40 km/h. Đô ̣lớn vâṇ tốc của ôtô A so với ôtô B là 50 km/h. Hai xe chuyển đôṇg  

  A. cùng hướng.  B. ngươc̣ hướng. 

 C. có hướng vuông góc.  D. theo hai hướng lêc̣h nhau 530 

Câu 23: Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức 𝑔 =
2ℎ

𝑡2 . Sai số tỉ đối của phép đo 

trên tính theo công thức nào? 

  A. 
𝛥𝑔

�̄�
=

𝛥ℎ

ℎ̄
+ 2

𝛥𝑡

�̄�
.  B. 

𝛥𝑔

�̄�
=

𝛥ℎ

ℎ̄
+

𝛥𝑡

�̄�
  C. 

𝛥𝑔

�̄�
=

𝛥ℎ

ℎ̄
− 2

𝛥𝑡

�̄�
.  D. 

𝛥𝑔

𝑔
= 2

𝛥ℎ

ℎ
+ 2

𝛥𝑡

𝑡
. 

Câu 24: 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 = (6,00 ± 0,01) dm.  B. ℓ = (0,6 ± 0,001) m.  C. ℓ = (60,0 ± 0,1) cm.  D. ℓ = (600 ± 1) mm. 

Câu 25: Chọn phát biểu sai khi nói về phép đo các đại lượng vật lý 

  A. Phép đo trực tiếp là phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo. 

  B. Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua từ hai phép đo trực tiếp trở lên. 

  C. Các đại lượng vật lý luôn có thể đo trực tiếp. 

  D. Phép đo gián tiếp thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp. 

Câu 26: Lực tổng hợp của hai lực đồng qui có độ lớn lớn nhất khi hai lực thành phần 

  A. Cùng phương, cùng chiều. B. cùng phương, ngược chiều. 

  C. Vuông góc với nhau.  D. hợp với nhau một góc khác không. 

Câu 27: Trường hợp nào sau đây các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau: 

 A. chuyển động tròn đều  B. chuyển động đều trên một đường cong bất kì 

 C. chuyển động thẳng đều  D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều 

Câu 28: Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau bằng F0 và từng đôi một làm 

thành góc 1200. Véc tơ hợp lực của chúng 

  A. Là véc tơ không. 

  B. Có độ lớn F0 và hợp với 𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗  một góc 300  

  C. Có độ lớn 3F0 và hợp với 𝐹2
⃗⃗ ⃗⃗  một góc 300 

  D. Có độ lớn 3F0 và hợp với 𝐹3
⃗⃗ ⃗⃗  một góc 300. 

TỰ LUẬN: 

Bài 1. Thả rơi tự do một vật khối lượng 2kg từ độ cao 180m xuống mặt đất, Lấy g=10m/s2. 

a/ Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng. 

b/ Tính vận tốc của vật trước khi vật chạm đất 2 giây. 

Bài 2. một chất điểm chuyển động với quĩ đạo là đường thẳng có phương trình chuyển động là                           x 

= 5 + 10t – 0,25t2 trong đó t (s); x (m). Chuyển động của chất điểm thuộc loại chuyển động nào. Xác định tọa độ 

và vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 4s. 
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Bài 3. Điểm A ngoài vành của ròng rọc có vận tốc vAA = 0,6m/s. Điểm B trên cùng bán kính với A, với AB = 

20cm có vận tốc vB = 0,2m/s. Tính vận tốc góc và đường kính của ròng rọc coi ròng rọc chuyển động quay đều 

quanh trục đi qua tâm. 

Bài 4: Một cái phà chuyển động sang một con sông rộng 1 km, thân phà luôn vuông góc với bờ sông. Thời gian 

để phà sang sông là 15 phút. Vì nước chảy nên phà trôi xuôi 500 m về phía hạ lưu so với vị trí ban đầu. Tính vận 

tốc của dòng nước, vận tốc của phà đối với nước và vận tốc của phà đối với bờ? 

---HẾT--- 

ĐỀ 8 

A- TRẮC NGHIỆM  

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

 A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó. 

 B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau. 

 C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước. 

 D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.  

Câu 2 : 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 3: 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 với tốc độ v. 

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

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

Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc? 

 A. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật . 

 B. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s . 

 C. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian.  

 D. Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc là cm/s. 

Câu 5 : Hệ qui chiếu khác hệ toạ độ ở chỗ có thêm 

  A. Vật làm mốc.   B. Mốc thời gian và đồng hồ. 

  C. Đồng hồ.  D. Mốc thời gian. 

Câu 6: Gia tốc là một đại lượng  

 A. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. 

 B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.   

 C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. 

 D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.  

Câu 7: Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường đi được s trong 

chuyển động thẳng biến đổi đều ?  

 A. v + v0 = √2as.  

 B. v2 + v0
2 = 2as.  

 C. v - v0 = √2as.  

 D. v2 - v0
2 = 2as.  

Câu 8 : Chuyển động rơi tự do là 

 A. một chuyển động thẳng đều.  

 B. một chuyển động thẳng nhanh dần. 

 C. một chuyển động thẳng chậm dần đều.  

 D. một chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
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Câu 9 : Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo theo trục Ox có dạng x = 5 + 60t (x đo bằng km, 

t đo bằng h). Chất điểm đó xuất phát  

 A. từ điểm cách O là 5km, với vận tốc 60 km/h.  

 B. từ điểm cách O là 5km, với vận tốc 12 km/h. 

 C. từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.  

 D. từ điểm O, với vận tốc 12 km/h. 

Câu 10 : Vật nào được xem là rơi tự do? 

  A. Viên đạn đang bay trên không trung.   

 B. Phi công đang nhảy dù. 

 C. Quả táo rơi từ trên cây xuống.   

 D. Máy bay đang bay gặp tai nạn và lao xuống. 

Câu 11: Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều 

 A. luôn thay đổi theo thời gian. B. bằng hằng số. 

 C. có đơn vị m/s.  D. là vectơ. 

Câu 12: Thả cho một vật rơi tự do sau 5s quãng đường và vận tốc của vật là (cho g= 10 m/s2) 

 A. 150m; 50 m/s.  B. 150m;100 m/s.  

 C. 125m; 50 m/s.  D. 25m; 25 m/s. 

Câu 13: Viết công thức liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.  

 A. v2 – v0
2 = as (a và v0 cùng dấu). B. v2 – v0

2 = 2 (a và v0 trái dấu).  

 C. v – v0 = 2as (a và v0 cùng dấu). D. v2 – v0
2 = 2as (a và v0 cùng dấu).  

Câu 14: Phương trình chuyển động của một vật là x = 10 - 3t + 0,2t2 (x tính bằng mét, t tính bằng giấy). Gia tốc 

của vật có giá trị 

  A. 0,2 m/s2. B. 0,1 m/s2. C. -3 m/s2. D. 0,4 m/s2. 

Câu 15 : Biểu nthức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc và chu kì quay? 

 A. v = ωR = 2πTR  B. v = 
ω

R
=

2π

T
R.  

 C. v = ωR=
2π

T
R.  D. v =

ω

R
=

2π

TR
. 

Câu 16: Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng đi được quãng đường 45m, thời gian rơi của vật là (lấy g = 10 

m/s2) 

 A. 5s. B. 4s. C. 3s.  D. 6s. 

Câu 17: Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trên vành đĩa 

có giá trị: 

 A. v=314 m/s.  B. v=31,4 m/s.  

 C. v=0,314 m/s.  D. v=3,14 m/s. 

Câu 18 : Trong các đaị lươṇg sau, đaị lươṇg nào không có tính tương đối 

 A. Quỹ đạo.  B. Vận tốc.  

 C. Tọa độ.  D. Khối lươṇg. 

Câu 19 : Một chiếc xe đang chạy với tốc độ dài 36 km/h trên một vòng đĩa có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc 

hướng tâm của xe là: 

 A. 0,1 m/s2. B. 12,96 m/s2. C. 0,36 m/s2. D. 1 m/s2. 

Câu 20 : Một quạt máy quay được 180 vòng trong thời gian 30s, cánh quạt dài 0,4m. Vận tốc dài của một điểm 

ở đầu cánh quạt là  

 A. 
π

3
 m/s.  B. 2,4π m/s. C. 4,8π m/s. D. 2π rad/s. 

Câu 21: Phép đo của một đại lượng vật lý  

  A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị. 

  B. là những sai xót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý 

  C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lương vật lý. 

  D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân…vv. 
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Câu 22: Biết nước sông chảy với vận tốc 1,5 m/s so với bờ, vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 7,2 km/h. 

Tính vận tốc của thuyền so với bờ sông khi thuyền chạy xuôi dòng  

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

Câu 23: Gọi A là giá trị trung bình, ΔA′ là sai số dụng cụ, ΔA là sai số ngẫu nhiên, ΔA là sai số tuyệt đối. Sai số 

tỉ đối của phép đo là 

  A. δA =
ΔA

A
. 100%.  B. δA =

ΔA′

A
. 100%.  

 C. δA =
A

ΔA
. 100%.  D. δA =

ΔA

A
. 100%. 

Câu 24: Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: g = (9,78 ± 0,44) m/s2. Sai số tỉ đối của phép đo là 

 A. 4,0 %.  B. 4,5 %.  C. 5,0 %.  D. 3,5 %. 

Câu 25: P hương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 3 – 4t + 2t2 (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của 

vật theo thời gian là 

  A. v = 4(t - 1) ( m/s).  B. v = 4(t + 2) ( m/s).  

 C. v = 2(t - 2) ( m/s).  D. v = 2(t - 1) ( m/s). 

Câu 26 : Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 8,5 km/h đối với dòng nước. 

Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 0,5 km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu? 

  A. v = 6,7 km/h   B. v = 9 km/h.  

 C. v = 4,5 km/h  D. v = 8,0 km/h. 

Câu 27 : Một ô tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10 m/s. Tính vận tốc góc của 

một điểm trên vành ngoài xe? 

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

Câu 28 : Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do phụ thuộc độ cao h 

là 

  A. v = 2gh. B. v = √gh.   C. v = √
2h

g
. D. v = √2gh . 

B- TỰ LUẬN  

Câu 1: (0,5đ) Hai ô tô xuất phát cùng lúc tại hai điểm A và B cách nhau 15 km trên cùng một đường thẳng qua 

A và B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của ô tô xuất phát tại A là 20 km/h, của ô tô xuất phát tại B 

là 12 km/h. Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc xuất phát. Viết phương trình chuyển động của hai xe ?  

Câu 2: (1đ) Một vật rơi tự do từ độ cao nào đó, khi chạm đất có vận tốc 30 m/s. Cho g=10 m/s2. Tính thời gian 

vật rơi và độ cao thả vật?  

Câu 3: (1đ) Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo R = 0,4 m. Trong 1s chất điểm này thực 

hiện được 2 vòng lấy 2 = 10. Tính gia tốc hướng tâm của chất điểm? 

Câu 4: (0,5đ) Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18km. Cho biết vận tốc của canô đối 

với nước là 4,5 m/s, vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 m/s. Hỏi canô phải đi xuôi dòng từ A đến B rồi 

đi ngược dòng từ B về A mất bao nhiêu thời gian? 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 

I. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp 

Án 

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

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp  

Án 

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

II. Phần tự luận 

 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=419#62
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=420#0
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Câu hỏi Nội dung 

Câu 1 ADCT: s=vt=6km 

Câu 2 

 
))();((;1042 2 stmxttx  . Suy ra a=4m/s2, v0=-4m/s 

Vật dừng lại: v=0, Suy ra: t=1s 

Thay t = 1 s vào phương trình ta được: x = 8m     

Câu 3 

 
2/42,95..2.

2

6,0
)2).(

2
( mf
d

rv    

Câu 4 

 
ADCT: 

nbtntb vvv   

Trường hợp xuôi dòng: h
v

S
tvvv

tb

xuoinbtntb 16   

Trường hợp ngược dòng

h
v

S
tvvv

tb

nguovnbtntb 5,14   

Tính được thời gian: t=1+1,5=2,5h 

 

ĐÁP ÁN  ĐỀ 2 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án C C A D C A D 

Câu hỏi 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C B A A C C D 

Câu hỏi 15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án D C A A A B A 

Câu hỏi 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B D A C A A B 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1:  

- Quãng đường vật đi được trong một giây đầu tiên: s1 = v0 + 0,5.a 

- Quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng: s2 = - 0,5.a 

Theo đề: s1 = 9. s2 nên v0 + 0,5.a = 9. (- 0,5.a) . Rút ra v0 = - 5.a 

- Mà s1 + s2 = 50 nên s1 = 45 m và s2 = 5m nên a = -10 m/s2 và v0 = 50 m/s  

- Vậy: v2
  - v02 = 2.a.s nên s = 125 m  

Câu 2: Ta có v0 = 20 m/s 

Vậy phương trình chuyển động của chất điểm là x = 200 + 10t (m;s) 

Câu 3:  

- Tần số: f = 2 vòng/s  

- Tốc độ góc: 𝜔 = 2𝜋𝑓 = 4𝜋 (rad/s) 

- Tốc độ dài: 𝑣 = 𝜔. 𝑟 = 4𝜋. 0,5 = 2𝜋 (m/s) 

- Gia tốc hướng tâm: 𝑎ℎ𝑡 = 𝜔2. 𝑟 = 79 (m/s2) 

Câu 4: Vận tốc v13 = 32 km/h 

a. v12 = 32 – 6 = 26 km/h. 

b. Vận tốc v13 khi ngược dòng: v13 = 26 – 6 = 20 km/h 

Thời gian đi từ B về A: t = 2h 24 phút. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 3 

I. Trắc nghiệm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

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

 

II. Tự luận 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 29 

(0,5 điểm) 

▪ Thời gian rơi t = √
2ℎ

𝑔
 = 2 s 

 ▪ vtb = 
𝑣+𝑣0

2
=

𝑔𝑡+0

2
=

10.2

2
 = 10 m/s ► C  

0,25 

 

0,25 

Câu 30 

(0,5 điểm) 

Chọn AB làm phương chuyển động, chiều dương ngược chiều chuyển động, 

gốc thời gian lúc 8h, gốc tọa độ ở A 

 Phương trình CĐ:  x = x0 + v (t – t0) = 0 – 54t  

0,25 

 

0,25 

Câu  31 

(1 điểm) 

▪ v1 = R 

▪ v2=(R- ℓ) 

  v1-v2 = ℓ =2nℓ 

  n = 
𝑣1−𝑣2

2𝜋ℓ
 = 0,5 vòng/s = 30vòng/phút 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 32 

(1 điểm) 

Chọn: 

+ vật 1 gắn với ca nô 

+ vật  2 gắn với nước là hệ quy chiếu chuyển động 

+ vật 3 gắn với bờ sông là hệ quy chiếu đứng yên. 

+ hướng ox là hướng chuyển động của ca nô. 

Công thức cộng vận tốc: 231213



 vvv  (*) 

Vì ca nô xuôi dòng: 231213 vvv   = 24 (km/h) 

▪ Khi xuôi dòng t1 = '

13

AB

v
= 1,5 h 

Vì ca nô ngược dòng: 13 12 23v v v   = 16 (km/h) 

▪ Khi ngược dòng :  t2 = '

13

AB

v
= 2,25h 

  t = t1 + t2 = 3,75h    

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 4 

I. Trắc nghiệm (8 điểm). 

1D 2A 3D 4A 5A 6D 7D 8C 9D 10A 

11C 12C 13B 14B 15A 16D 17B 18D 19C 20B 

21 22B 23D 24A 25A 26B 27A 28A   

II. Tự luận (2 điểm). 

ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1: Phương trình chuyển động của: 

 Ô tô:   x1=0,25t2 (m). 

Xe máy: x2=0,15t2+5t (m) 

 

0,25 

0,25 
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Trước khi gặp nhau x2>x1 

x2-x1=40 m → t=10s. 

 

0,5 

Câu 2: Chuyển động thẳng đều 

Quãng đường: 𝑠 = 𝑣. 𝑡 = 4.2 = 8 (𝑘𝑚) 

0,25 

0,25 

 

Câu 3: Chu kì T= 0,02s 

Tốc độ góc 𝜔 =  
2𝜋

𝑇
= 100𝜋 (

𝑟𝑎𝑑

𝑠
) 

Tốc độ dài : 𝑣 =  𝜔. 𝑟 = 60𝜋 (m/s) 

0,25 

0,25 

0,5 

Câu 4: Chọn: 

+ vật 1 gắn với xe B 

+ vật  2 gắn với xe A là hệ quy chiếu chuyển động 

+ vật 3 gắn với cây ven đường là hệ quy chiếu đứng yên. 

+ Chiều dương Ox là hướng chuyển động của xe B 

Công thức cộng vận tốc: 

231213



 vvv  (*) �⃗�13 và �⃗�23 vuông góc  

 => 𝑣12 = 75 km/h 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

ĐÁP ÁN ĐÈ 5 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: 2 2 2ov v as   suy ra a = -2,5 m/s2. 

Câu 2: v1 = 4 m/s. 

a) Xe đạp: x1 = xo1 + v1t = 4t. 

           Xe ô tô: 
2

2 2 02

1

2
ox x v t at   = 0,25t2. 

b) Khi gặp nhau: x1= x2 suy ra t = 16 s. 

Câu 3:  
2 2

2,5 ( / )
0,8

rad s
T

 
    . 

              2,5 .0,4 3,14( / )v r m s    . 

Câu 4: vcb = s : t = 36: 1,5=24 km/h. 

            vnb = 6 km/h. 

            Vì thuyền chuyển động xuôi dòng nên: vcb = vcn + vnb   

             Suy ra: vcn = 24 – 6 = 18 km/h. 

ĐÁP ÁN ĐỀ 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C D C C B C C C D C D C C D 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

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

 

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

8.C 9.C 10.B 11.C 12.A 13.C 14.D 

15.D 16.C 17.D 18.B 19.A 20.D 21.B 

22.B 23.D 24.A 25.B 26.B 27.C 28.B 



Bộ đề minh họa kiểm tra giữa học kì I – Môn Vật Lý 10 – Trường THPT Phan Châu Trinh 

26 

 

Câu 1: ĐS: 75 m. 

Câu 2: ĐS: x = 450-t2 (m;s). 

Câu 3: ĐS: 20rad/s và xấp xỉ 191 vòng. 

Câu 4: ĐS: 3h. 

ĐÁP ÁN ĐỀ 7. 

 

I. Trắc nghiệm (7 điểm). 

1D 2A 3C 4C 5B 6D 7C 8B 9D 10C 

11C 12D  13B 14D 15B 16C 17D 18C 19B 20C 

21A 22C 23A 24B 25C 26A 27C 28A   

      II.          Tự luận (3 điểm). 

 

ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1: 

a/      h=0,5gt2 => t=6s 

         s6=0,5.g.62 - 0,5.g.52=55m 

b/      v=g(6-2)=40m/s 

 

0.5đ 

 

0.5đ 

Câu 2: so sánh với phương trình gốc x = xo + vot + ½ at2 

         => ½ a = -0,25 => a = -0,5m/s2; xo = 5m; vo = 10 m/s 

         => chất điểm chuyển động chậm dần đều cùng chiều dương, xuất phát tại   

         điểm cách gốc tọa độ 5m với vận tốc ban đầu 10m/s 

         thời gian vật dừng lại: v = vo + at = 0 => t = 20s 

         tại t = 4s 

        x = 5 + 10 × 4 – 0,25 × 422= 49m 

        v = vo + a∙4 = 8m/s 

 

 

 

 

0.25đ 

 

 

 

0.25đ 

Câu 3: 

        Các điểm A, B có cùng vận tốc góc nên 

         = > RA = 30cm = > ω= vA/RA = 2rad/s 

 

 

1đ 

Câu 4:  

Gọi vận tốc của phà so với bờ là v13, vận tốc của phà so với nước là v12, vận tốc 

của nước so với bờ là v23. Trong đó, vận tốc phà so với ước   

   
vận tốc của nước so với bờ 

  

Vì phà chuyển động vuông góc với bờ sông nên v12→ vuông góc với v23→. Do đó: 

vận tốc của phà so với bờ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25đ 

 

 

 

 

 

 

 

0.25đ 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 8 

A. TRẮC NGHIỆM  

1D  2C 3D 4C 5B 6D 7D 8D 9A 10C 11B 12C 13D 14D 15C 16A 17D 18D  19D  20C  21A  22C 23D  24B  25A  

26D  27A  28D  

B. TỰ LUẬN  

Câu 1:  x1 = 20t (km,h) (0,5đ) 

             x2 = 12t + 15 (km,h) (0,5đ) 

Câu 2: v = g.t →  t = 3s  (0,5đ) 

            h = ½. gt2 = 0,5m  (0,5đ) 

Câu 3: f = 2 vòng/s  → 𝜔 = 4𝜋  (rad/s)  (0,5đ) 

            aht =  𝜔2.R = 64m/s2  (0,5đ) 

Câu 4:  t = t1 + t2 = 
𝐴𝐵 

𝑣12+𝑣23
+

𝐴𝐵 

𝑣12+𝑣23
  = 9s. (0,5đ) 

 

 


