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            SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH               ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II (2019 – 2020) 
          TRƯỜNG THPT TÂY SƠN    VẬT LÝ 10 - CB  
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U> 0: nội năng tăng; U< 0: 
nội năng giảm. 
A> 0: hệ nhận công; A< 0: hệ 
thực hiện công. 
Q> 0: hệ nhận nhiệt; Q< 0: hệ 
truyền nhiệt. 
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 phụ thuộc vào bản chất, nhiệt 
độ của chất lỏng:  giảm khi 
nhiệt độ tăng. 

 
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN  
Bài 1: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng 
động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp 
   a. v


1 và v


2 cùng hướng.  

   b. v


1 và v


2 cùng phương, ngược chiều.  
   c. v


1 và v


2  vuông góc nhau.  

   d. v


1 và v


2 hợp với nhau góc 600. 
Bài 2: Vật m1 = 500 g đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang với vận tốc 8 m/s đến va chạm mềm với 
vật m2=300 g đang đứng yên. Lấy g = 10 m/s2. 
a. Tính động lượng của các vật trước khi va chạm.  
b. Xác định vận tốc của các vật ngay sau va chạm. 
Bài 3: Một vật khối lượng m = 2 kg trượt trên mặt phẳng ngang từ trạng thái nghỉ dưới tác dụng của lực kéo 10N 
hướng chếch lên hợp với phương thẳng đứng góc 600. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Có bao 
nhiêu lực tác dụng lên vật? Tính công của các lực đó thực hiện khi vật dịch chuyển được quãng đường 10m. Lấy g = 
10 m/s2. 
Bài 4: Cho một lò xo nằm ngang, có độ cứng k = 150N/m. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm. Kéo lò xo theo 
phương ngang đến khi nó có chiều dài 22 cm. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của lò xo. Tính thế năng đàn hồi 
của lò xo. 
Bài 5: Một vật khối lượng m = 5kg được thả từ độ cao 20m so với mặt đất. Lấy 2g 10m s . 

1. Bỏ qua mọi lực cản. 
a. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. Tính cơ năng của vật?  
b. Tính vận tốc của vật ở độ cao 10 m so với mặt đất?  
c. Tính độ cao của vật khi nó đạt vận tốc 10m/s. 
d. Tính vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.  

2. Nếu lực cản không khí tác dụng lên vật bằng 0,2 N thì vân tốc của vật ngay trước khi chạm đất bằng bao nhiêu? 
Bài 6: Một vật khối lượng m = 5kg được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 5 m/s từ độ cao 20m so 
với mặt đất. Lấy 2g 10m s . Bỏ qua mọi lực cản 
a. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. Tính động năng, thế năng, cơ năng của vật tại vị trí ném?  
b. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được?  
c. Xác định độ cao và động lượng của vật tại vị trí có động năng bằng ba lần thế năng.  
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Bài 7: THỦY ĐIỆN 

Đặc điểm cơ bản của thủy điện là nguồn điện có được từ năng 
lượng nước. Ở đa số các nhà máy thủy điện, nước được giữ lại qua các 
đập nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn, năng lượng 
dòng chảy của nước được truyền tới làm quay tua-bin nước của máy phát 
điện, từ đó tạo ra dòng điện, dòng điện này được hòa vào lưới điện quốc 
gia. Năng lượng lấy từ nước phụ thuộc rất lớn vào lưu lượng nước qua 
tua-bin và chênh lệch độ cao giữa nguồn và dòng chảy. Ống dẫn nước có 
tác dụng làm tăng áp suất của dòng nước.  

Câu 1: Năng lượng nước có được do sự chênh lệch độ cao của 
mực nước trên hồ chứa và lòng sông gọi là gì? 

Câu 2: Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện xảy ra quá trình biến đổi năng lượng như thế nào? 
Câu 3: Việc xây dựng nhiều công trình thủy điện trên một dòng sông có những ảnh hưởng sau không? Khoanh 

tròn “Có” hoặc “Không” ứng với mỗi câu hỏi. 
Việc xây dựng nhiều công trình thủy điện trên một dòng sông có những ảnh hưởng 
sau không? 

Có/Không 

1. Môi trường sống của các loài cá dưới sông  Có/Không 
2. Việc đánh bắt cá biển Có/Không 
3. Nạn tàn phá rừng Có/Không 
4. Nước cho hoạt động nông nghiệp Có/Không 

Câu 4: Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện là 2.108W và có hiệu suất bằng 80%. Mực nước ở hồ 
chứa có độ cao 1000m so với tua-bin của máy phát điện. Tính lưu lượng nước đến tua bin cua máy phát điện (m3/s). 
Coi 1m3 nước tương đương với 103kg. Lấy g = 10m/s2. 

Câu 5: Hãy nêu 3 cách để em có thể tiết kiệm được điện năng ở hộ gia đình. 
Bài 8. Người ta nén một lượng khí trong xilanh có thể tích 5lít ở áp suất 1atm. Nén đẳng nhiệt khí đến áp suất 1,5atm. 

Tính thể tích sau khi bị nén. 
Bài 9. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9lít đến thể tích 6lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng  p=50kPa. Hỏi áp suất 

ban đầu của khí là bao nhiêu? 
Bài 10. Người ta bơm không khí vào một quả bóng. Mỗi lần bơm được 125cm3 không khí ở áp suất 105Pa vào quả 

bóng. Hỏi số lần bơm, biết rằng sau khi bơm dung tích của quả bóng là 2,5lít và áp suất 2,7.105Pa. Biết rằng trước khi 
bơm trong quả bóng không có không khí và khi bơm nhiệt độ của khí không thay đổi. 
Bài 11. Tính áp suất của một lượng khí hiđro ở 270C, biết rằng lượng khí này ở 00C là 0,92.105Pa. Thể tích giữ không 

đổi. 
Bài 12. Bơm không khí vào một cái bình cứng, nhiệt độ của không khí trong bình là 200C. Nếu nung nóng bình để 

nhiệt độ của không khí trong bình là 470C thì áp suất trong bình tăng lên bao nhiêu phần trăm? Bình không dãn nở. 
Bài 13. Đun nóng đẳng áp một khối khí lên đến 470C thì thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu. Tìm nhiệt độ 

ban đầu của khí. 
Bài 14. Có một lượng khí không đổi, nếu áp suất tăng thêm 2.105Pa thì thể tích biến đổi 3lít, nếu áp suất tăng thêm 

5.105Pa thì thể tích biến đổi 5lít. Nhiệt độ của khí không thay đổi. Tính áp suất và thể tích lúc đầu của khí. 
Bài 15. Một lượng khí hêli có thể tích 4lít ở nhiệt độ 400K và áp suất 2atm biến đổi theo 2 giai đoạn: 

+ Đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp 2lần.         + Đẳng áp, thể tích trở về giá trị ban đầu 
a) Áp suất thấp nhất trong quá trình trên là bao nhiêu? 
b) Nhiệt độ thấp nhất trong qua trình trên là bao nhiêu? 
c) Vẽ đồ thị biểu diễn hai quá trình trên 

Bài 16: Cho các đồ thị sau đây biểu diễn chu trình biến đổi trạng 
thái của các khối khí lý tưởng 
a. Vẽ lại đồ thị (I) trong tọa độ (p,V), (p,T);                    
b. Vẽ lại đồ thị (II) trong các hệ tọa độ (V,T), (p,T); 
 
Bài 17: Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 150C có độ dài 12,5 
m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,5 mm, thì các thanh ray này có thể 
chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? Biết hệ số nở dài 
của mỗi thanh ray là 12.10-6 K-1. 
TRẮC NGHIỆM 
Mức độ 1 : 

Câu 1. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công 
thức 

 A. 
21

2
p mv
 

. B. 
2

p mv
 

. C. 
1

2
p mv
 

. D. p mv
 

. 

Câu 2. Khi nói về động lượng của một vật phát biểu đúng là 

v
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 A. Động lượng là một đại lượng vô hướng, luôn dương. 
 B. Động lượng là một đại lượng vô hướng, có thể dương hoặc âm. 
 C. Động lượng là một đại lượng có hướng, ngược hướng với vận tốc. 
 D. Động lượng là một đại lượng có hướng, cùng hướng với vận tốc. 
Câu 3. Động năng của một vật là đại lượng 
 A. vô hướng và luôn dương. B. vô hướng và luôn âm. 
 C. vectơ cùng hướng với vận tốc. D. vectơ ngược hướng với vận tốc. 
Câu 4. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, chọn gốc thế năng tại mặt đất thì công thức thế năng trọng trường của một 
vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là? 
 A. 𝑊 = 𝑚𝑔𝑧. B. 𝑊 = 0,5𝑚𝑔𝑧. C. 𝑊 = 𝑚𝑔𝑧 . D. 𝑊 = 0,5𝑚𝑔𝑧 . 
Câu 5. Một vật có khối lượng m chuyển động trong trọng trường với vận tốc v,  độ cao của vật so với mốc thế năng là 
z. Cơ năng của vật xác định bằng 

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

Câu 6.  Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí? 
 A. Chuyển động hỗn loạn. 
 B. Chuyển động không ngừng. 
 C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng. 
 D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 
Câu 7. Gọi V và p là thể tích và áp suất của một lượng khí lý tưởng xác định, hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ-Ma-
ri-ốt là 

 A. . B.  hằng số. C.  hằng số. D.  hằng số. 

Câu 8. Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến định luật Chasles: 
 A. Đun nóng khí trong 1 xilanh hở 
 B. Đun nóng khí trong 1 xilanh kín 
 C. Thổi không khí vào 1 quả bóng bay 
 D. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ 
Câu 9. Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được 
 A. chuyển hết sang công mà khí sinh ra. 
 B. chuyển hết thành nội năng của khí. 
 C. một phần dùng để làm tăng nội năng và phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra. 
 D. được giữ nguyên nhiệt lượng đó trong khối khí và không làm tăng nội năng. 
Câu 10. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học là sự vận dụng của 
 A. Định luật bảo toàn cơ năng. 
 B. Định luật bảo toàn động lượng. 
 C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. 
 D. Định luật II Niutơn. 
Câu 11. Độ nở dài l  của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác định theo công thức 
 A. 0 0l l l l t      B. 0 0l l l l t       

 C. 0 0l l l l t      D. 0 0l l l l      

Câu 12. Trường hợp nước chảy từ trong vòi ra ngoài, không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. 
Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng 
 A. làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 
 B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 
 C. giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định. 
 D. giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang. 
 Mức độ 2 
Câu 13. Một vật m chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu gọi p và v lần lượt là độ lớn của động 
lượng và vận tốc của vật. Đồ thị của động lượng theo vận tốc có dạng như hình 

 

2mv
mvz

2


2mz
mgv

2


2mv
mgz

2


2mz
vgz

2


1 2 2 1p V p V
p

V
 pV  V

p
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 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 

Câu 14. Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc 1v


 va chạm vào quả cầu B khối lượng 2m đứng yên. Sau 

va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v


. Ta có 

 A. 1 1 1 2 2( )m v m m v 
 

. B. 1 1 2 2m v m v 
 

. C. 1 1 2 2m v m v
 

. D. 1 1 1 2 2

1
( )

2
m v m m v 
 

. 

Câu 15. Khi vận tốc của một vật tăng 2 lần thì so với lúc đầu động năng của vật sẽ 
 A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 4 lần. 
 C. không thay đổi. D. giảm đi 2 lần. 
Câu 16. Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trong 2 giờ xe được quãng đường 108 km. Động 
năng của ô tô này bằng 
 A. 54 kJ. B. 108kJ. C. 225kJ. D. 450kJ. 
Câu 17. Khi nói về công, công suất, phát biểu nào sau là không đúng? 
 A. Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật. 
 B. Công của lực đàn hồi phụ thuộc hình dạng đường đi của vật. 
 C. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 
 D. Công suất của một lực đo tốc độ sinh công của lực đó. 
Câu 18. Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy 𝑔 = 9,8 m/s . Khi đó, vật ở độ cao bằng 
bao nhiêu? 
 A. 0,102 m. B. 1,0 m. C. 9,8 m. D. 32 m. 
Câu 19. Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m, dao động không ma sát trên mặt phẳng nằm 
ngang. Đồ thị cơ năng W của con lắc theo độ biến dạng 𝛥ℓ của lò xo là hình nào sau đây? 

 
 A. Hình 1 B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. 
Câu 20. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua 
sức cản của không khí. Trong quá trình MN 
 A. động năng tăng. B. thế năng giảm. 
 C. cơ năng cực đại tại N. D. cơ năng không đổi. 
Câu 21. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu có độ lớn 2 m/s. Biết 
khối luợng của vật bằng 0,5 kg, lấy g=10m/s2. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Cơ năng của vật bằng 
 A. 4 J. B. 1 J. C. 5 J. D. 8 J. 
Câu 22.  Xét ba nhận định sau đây, nhận định nào là đúng? 

(1) Lực tương tác phân tử ở thể lỏng lớn hơn ở thể khí nên giữ được các phân tử không chuyển động phân tán ra 
xa nhau, làm cho chất lỏng có thể tích xác định. 
(2) Lực tương tác phân tử chưa đủ lớn như trong chất rắn để giữ các phân tử ở những vị trí cân bằng xác định. 
(3) Các phân tử trong chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định mà di chuyển được nên 
chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó. 

 A. Chỉ (1) và (3). B. Chỉ (2) và (3). C. Chỉ (1) và (2). D. (1) (2) và (3). 
Câu 23. Một bình có thể tích 10 lít chứa 1 chất khí dưới áp suất 30 atm. Coi nhiệt độ của khí là không đổi và áp suất 
của khí quyển là 1 atm. Thể tích của chất khí khi ta mở nút bình sẽ bằng 
 A. 100 lít. B. 20 lít. C. 300 lít. D. 30 lít. 
Câu 24. Một lượng khí lí tưởng có V1=3 l, p1=3.105Pa. Khi nén khí sao cho V2=2/3V1 thì áp suất của nó bằng 
A. 4,5.105 Pa. B. 3.105 Pa. C. 2.105 Pa. D. 0,67.105 Pa. 
Câu 25. Trong hệ trục tọa độ OpT  đường đẳng tích là 

 A. đường hypebol.  B. đường thẳng nếu kéo dài đi qua gốc tọa độ. 
 C. đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm 0p p . D. đường thẳng nếu kéo dài không đi qua gốc tọa độ. 

Câu 26. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200J. Khí nở ra và thực hiện công 140J đẩy pittông 
lên. Độ biến thiên nội năng của khí bằng 
 A. 340J. B. 200J. C. 170J. D. 60J. 
 
Mức độ 3 
Câu 27. Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt 
lượng 20J. Độ biến thiên nội năng của khí là 
 A. 120J B. 100J C. 80J D. 60J 
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Câu 28. Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 15 C  có độ dài 12,5 m. Biết hệ số nở dài của thanh ray là 6 112.10 K 

. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,5 mm, thì các thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất 
bằng bao nhiêu đề chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? 
 A. 58 C . B. 48 C . C. 45 C . D. 35 C . 
Câu 29. Hai vật có cùng khối lượng bằng lkg. Vận tốc của vật một có độ lớn 4 m/s và có hướng không đổi, vận tốc 
của vật hai có độ lớn là 3 m/s và cùng phương cùng chiều với vận tốc vật một. Động lượng của hệ hai vật này là 
 A. 3 kg.m/s. B. 7 kg.m/s. C. 1 kg.m/s. D. 5 kg.m/s. 
Câu 30. Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với độ lớn vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô gần giá trị nào 
sau đây? 

 A. 42,52.10 J.  B. 52,47.10 J. C. 62,42.10 J.  D. 63,2.10 J.  
Câu 31. Một vật có khối lượng m = 1 kg rơi không vận tốc đầu từ độ cao z1 so với mặt đất trong không khí, cho lực 
cản của không khí ngược chiều với chuyển động có độ lớn 4 N, lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi vật đi được 
3 m thì độ lớn vận tốc của vật là 
 A. 4,0 m/s. B. 7,7 m/s. C. 8,9 m/s. D. 6,0 m/s. 
Câu 32. Trong điều kiện thể tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là 27°C, áp suất p0, để áp suất của nó tăng 
lên 2 lần thì nhiệt độ chất khí trong bình bằng 
 A. 321K B. 150A: C. 327°C D. 600°C 

Câu 33. Một quả bóng bay chứa khí hyđrô buổi sáng ở nhiệt độ 20 C  có thể tích 32500cm . Coi áp suất khí quyển 

trong ngày không đổi. Thể tích của quả bóng này vào buổi trưa có nhiệt độ 35 C  gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 32628cm .  B. 32728cm .  C. 32522cm .  D. 31629cm .  
Mức độ 4 
Câu 34. Một vòng đồng khối lượng 15 g có đường kính 50 mm được treo vào một lực kế lò xo và mặt dưới của 
vòng đồng nằm tiếp xúc với mặt nước. Khi vòng đồng vừa bị kéo bứt khỏi mặt nước thì lực kế chỉ 0,17 N, lấy 

2g 9,8m/s , bỏ qua độ dày của vòng đồng thì hệ số căng bề mặt của nước là 

 A. 63,7. 310 N. B. 6,2. 310 N. C. 73,2. 310 N. D. 62. 310 N. 
Câu 35. Một bong bóng hình cầu khi nổi lên mặt nước có bán kính là l mm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là d 
= 1000 kg/m3, áp suất khí quyến là P0 =1,013.105 N/m2 và nhiệt độ trong nước là không thay đổi theo độ sâu. Vị trí 
mà tại đó bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính khi ở mặt nước cách mặt nước là 
 A. 709,1 m. B. 101,3 m. C. 405,2 m. D. 50,65 m. 
 

BẢNG ĐÁP ÁN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
D D A A C D C B A C B B C A B C B A 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
D D C D C A B D C C B B D C A C A  

 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA  

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 
TỔNG SỐ 

TIẾT 
 

LT 
 

SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ 

LT VD LT VD 

ĐLBT động lượng 3 2 1.4 1.6 6.1 7.0 
Cơ năng 7 5 3.5 3.5 15.2 15.2 
Các ĐL về chất khí 5 4 2.8 2.2 12.2 9.6 
Cơ sơ NĐLH 3 2 1.4 1.6 6.1 7.0 
Chất rắn, chất lỏng 5 4 2.8 2.2 12.2 9.6 
TỔNG CỘNG 23 11 7.7 15.3 51.7 48.3 

SỐ CÂU HỎI VÀ ĐIỂM SỐ CHO CÁC CẤP ĐỘ 

CẤP ĐỘ  
  

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 
  

TRỌNG 
SỐ 
  

                     SỐ LƯỢNG CÂU 

TN 
ĐIỂM 
SỐ TL 

ĐIỂM 
SỐ 

CẤP ĐỘ 1,2 
  
  
  

ĐLBT động lượng 6.1 1 0.3 1 1.0 
Cơ năng 15.2 4 1.2 1 1.0 
Các ĐL về chất khí 12.2 3 0.9   
Cơ sơ NĐLH 6.1 2 0.6   
Chất rắn, chất lỏng 12.2 4 1.2   
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CẤP ĐỘ 3,4 
  
  
  
  

ĐLBT động lượng 7.0 1 0.3   
Cơ năng 15.2 2 0.6 1 1.0 
Các ĐL về chất khí 9.6 1 0.3  1 1.0 
Cơ sơ NĐLH 7.0 1 0.3     
Chất rắn, chất lỏng 9.6 1 0.3   
TỔNG 100.0 20 6.0 4 4.0 
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Thiết lập khung ma trận 

Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng thấp 

(cấp độ 3) 
Vận dụng cao 

(cấp độ 4) 
Định luật bảo toàn 

động 
Viết được công thức tính động lượng và nêu 
được đơn vị đo động lượng. 
Phát biểu và viết được hệ thức của định luật 
bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật. 

Nêu được ví dụ về ứng dụng của 
định luật bảo toàn động lượng trong 
thực tế 

Vận dụng được công thức 
động lượng và ĐLBT động 
lượng trong trường hợp đơn 
giản 

 

Số câu: 2TN, 1TL 
Số điểm:  1.6 
Tỉ lệ: 16% 

1 câu TN 
0.3  
3% 

1 câu TL 
1.0  
10% 

1 câu TN 
0.3  
3% 

 

Cơ năng - Phát biểu được định nghĩa và viết được công 
thức tính công.  
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công 
thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động 
năng.  
- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường 
của một vật và viết được công thức tính thế năng 
này. Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.  

- Phát biểu được định nghĩa cơ năng 
và viết được công thức tính cơ năng.  
- Phát biểu được định luật bảo toàn 
cơ năng và viết được hệ thức của 
định luật này. 

- Vận dụng công thức tính cơ 
năng và định luật bảo toàn cơ 
năng trong các trường hợp đơn 
giản. 
- Vận dụng được các công thức 
A Fscos    

Vận dụng định luật bảo toàn 
cơ năng để giải được bài 
toán chuyển động của một 
vật. 

Số câu: 6TN, 2TL 
Số điểm:  3.8 
Tỉ lệ: 38% 

2 câu TN 
0.6 
6% 

2 câu TN + 1TL 
1.6 
16% 

1 câu TN 
0.3 
3% 

1 câu TN + 1 câu TL 
1.3 
13% 

Các định luật của 
chất khí 

- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động 
học phân tử chất. 
- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng. 
- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng 
thái của một lượng khí. 

- Phát biểu và viết được hệ thức các 
định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, định luật 
Sác-lơ 
- Viết được phương trình trạng thái 
của khí lí tưởng. 

- Vận dụng được định luật Bôi-
lơ – Ma-ri-ốt, định luật Sác-lơ ở 
mức độ đơn giản và khai thác 
được đồ thị về các đẳng quá 
trình. 
 

 

Số câu : 4 câu 
Số điểm: 2.2 
Tỉ lệ: 22 % 

1 câu TN 
0.3 
3% 

2 câu TN 
0.6 
6% 

1 câu TN + 1 câu TL 
1.3 
13% 

 

Cơ sở nhiệt động 
lực học 

- Khái niệm nội năng, đơn vị của nội năng. Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt 
động lực học. Viết được hệ thức của 
nguyên lí I Nhiệt động lực học       
U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị 
và quy ước về dấu của các đại lượng 
trong hệ thức này. 

Vận dụng được nguyên lí I 
Nhiệt động lực học để tìm đại 
lượng còn thiếu 

 

Số câu : 3 câu 
Số điểm: 0.9 
Tỉ lệ: 9 % 

1 câu TN 
0.3 
3% 

1 câu TN 
0.3 
3% 

1 câu TN  
0.3 
3% 

 

Chất rắn, chất 
lỏng 

- Phân biệt chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình. 
- Công thức độ nở dài, độ nở khối. 

- Ý nghĩa sự nở dài, nở khối trong 
đời sống và kĩ thuật. 

- Các ứng dụng của hiện tượng 
bề mặt chất lỏng. 
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- Nhận biết hiện tượng căng mặt ngoài, dính ướt, 
không dính ướt, mao dãn của chất lỏng 
 

- Mô tả được hình dạng của mặt 
thoáng chất lỏng ở sát thành bình 
trong trường hợp chất lỏng dính ướt 
và không dính ướt. 
 

- Tính các đại lượng trong công 
thức tính độ nở dài, độ nở khối 
khi biết các đại lượng còn lại. 
 

Số câu : 5TN 
Số điểm: 1.5 
Tỉ lệ: 15% 

2 câu TN 
0.6 
6% 

2 câu TN 
0.6 
6% 

1 câu TN  
0.3 
3% 

 

 

 
C. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI ÔN TẬP, KHI LÀM BÀI KIỂM TRA 
1. Cấu trúc đề KT học kì II:  
Mức độ 1: 30% Mức độ 2: 30% Mức độ 3: 20% Mức độ 4: 20% 
Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm), gồm 20 câu trắc nghiệm. 
Phần 2: Tự luận (4 điểm), gồm 3 – 4 câu. 
2. Một số chú ý: 
- Viết được các công thức cơ bản về các đại lượng, định luật.  
- Xác định đúng chất vật lý của hiện tượng để vận dụng công thức, định luật phù hợp. 
- Đổi đơn vị về đơn vị chuẩn nếu cần thiết. 
- Ghi đầy đủ đơn vị của các đại lượng (nếu có). 
- Chú ý các vấn đề lý thuyết và bài tập có tính thực tiễn, ứng dụng vào thực tế cuộc sống và bài tập đồ thị. 
- Chuẩn bị bút chì, tẩy chì để làm bài kiểm tra. 
 
Chúc các em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong năm học 
 
 

 
 

 
 

 
 


