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SỞ GD & ĐT  BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021 – 2022 

MÔN: VẬT LÍ 10     

 

Đề số 1 

 

A. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Câu 1: Khí lí tưởng không có đặc điểm nào sau đây ? 

A. Khi chưa va chạm thì lực tương tác giữa các phân tử rất lớn. 

B. Các phân tử được coi là chất điểm. 

C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng. 

D. Các phân tử chỉ tương tác khi va chạm với nhau. 

Câu 2: Khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ 

năng là đại lượng 

A. tăng rồi giảm. B. luôn giảm. C. luôn tăng. D. không đổi. 

Câu 3: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng mà vật có được do 

A. áp lực mà vật tác dụng lên mặt đất. 

B. tương tác giữa vật và Trái Đất. 

C. chuyển động của các phân tử bên trong vật. 

D. lực đẩy Ac-si-mét mà không khí tác dụng lên vật. 

Câu 4: Đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian là 

A. hiệu suất. B. áp lực. C. công suất. D. năng lượng. 

Câu 5: Trạng thái của một lượng khí nhất định được xác định bỡi các thông số 

A. thể tích và áp suất. B. nhiệt độ, thể tích và áp suất. 

C. thể tích, khối lượng và nhiệt độ. D. khối lượng và nhiệt độ. 

Câu 6: Một lượng khí lí tưởng nhất định biến đổi từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 

(p2, V2, T2). Hệ thức nào sau đây là đúng? 

    A. 1 1 2 2

1 2

p V p V
=

T T                
B.  1 1 2 2

1 2

p T p T
=

V V                
C. 1 1 2 2

1 2

T V T V
=

p p                
D. 1 1 2 2

2 1

p V p V
=

T T
 

Câu 7: Đơn vị của động lượng là 

A. N/s. B. kg.m/s. C. N.m. D. kg. m/s2. 

Câu 8: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ? 

A. Giữa các phân tử có khoảng cách. 

B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 

C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. 

D. Chuyển động không ngừng. 

Câu 9: Cơ năng của một vật bằng 

A. tổng động năng và thế năng của vật. 

B. tổng thế năng tương tác giữa các phân tử bên trong vật. 

C. tổng nhiệt năng và thế năng tương tác của các phân tử bên trong vật. 

D. tổng động năng của các phân tử bên trong vật. 

Câu 10: Một hệ kín gồm 2 vật có động lượng là  và  Hệ thức của định luật bảo toàn động 

lượng của hệ này là 

A. 
= không đổi. 

B. 
= không đổi. 

1p 2 .p

1 2.p p 1 2p p+
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C. 
= không đổi. 

D. 
= không đổi. 

Câu 11: Khi một lực  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một 

đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc  thì công thực hiện bỡi lực đó được tính theo 

công thức 

A. 
. B. 

Fs
A = 

cosα
 . C. A = Fsinα . 

D. 
. 

Câu 12: Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí nhất định trong 

đó 

A. nhiệt độ được giữ không đổi. B. áp suất được giữ không đổi. 

C. thể tích được giữ không đổi. D. áp suất và thể tích được giữ không đổi. 

Câu 13: Một vật khối lượng m chuyển động với tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công 

thức 

A. Wđ = 
1

mv
2

. B. Wđ = 21
mv

2
. C. Wđ  D. Wđ  = mv. 

Câu 14: Một lượng khí lí tưởng nhất định từ trạng thái 1 (p1, T1) biến đổi đẳng tích sang trạng 

thái 2 (p2, T2). Hệ thức nào sau đây là đúng? 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

Câu 15: Một lượng khí lí tưởng nhất định được chứa trong một xylanh có pittông chuyển động 

được. Gọi V và T lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí đó. Biết trong quá trình 

biến đổi trạng thái, áp suất được giữ không đổi. Khi T thay đổi thì biểu thức nào sau đây là đúng? 

A. 
2

V

T
 = hằng số. B. VT  = hằng số. C. 

V

T
 = hằng số. D. 2VT  = hằng số. 

Câu 16: Một vật khối lượng m gắn vào đầu của lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố 

định. Khi lò xo dãn ra đoạn l thì thế năng đàn hội của lò xo được tính theo công thức 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

Câu 17: Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được 

A. do vật có độ cao. B. do vật chuyển động. 

C. do vật có nhiệt độ. D. do vật có kích thước. 

Câu 18: Một vật có khối lượng 0,1 kg chuyển động với tốc độ v thì động năng của vật là 5 J. Giá 

trị của v là 

A. 50 m/s. B. 20 m/s. C. 10 m/s. D. 100 m/s . 

Câu 19: Một lượng khí đựng trong một xylanh có pittông chuyển động được. Lúc đầu, khí có 

thể tích 15 lít, nhiệt độ 27oC và áp suất 2atm. Khi pittông nén khí đến thể tích 12 lít thì áp suất 

khí tăng lên tới 3,5atm. Nhiệt độ tuyệt đối của khí trong pittông lúc này là 

A. 240K. B. 720K. C. 420K. D. 270K. 

Câu 20: Một người kéo trực tiếp một gàu nước từ dưới giếng sâu 50m lên miệng giếng bằng một 

lực 10N. Công do người đó thực hiện bằng 

A. 5J. B. 5000J. C. 50J. D. 500J. 

Câu 21: Một vật có khối lượng 100 g ở độ cao 4 m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt 

đất. Lấy g = 10 m/s2. Thế năng trọng trường của vật là 

A. 4 J. B. 40 J. C. 0,4 J. D. 400 J. 

Câu 22: Hai vật có động lượng lần lượt là 3 kg.m/s và 4 kg.m/s chuyển động cùng hướng với 

nhau thì tổng động lượng của chúng có độ lớn là 

1

2

p

p 1 2p p−

F

α

A Fssin=  A Fscos= 

2= mv .

2 2
1 1 2 2p T  = p T . 1 2

1 2

p p
 = .

T T
1 2

2 1

p T
= .

p T 1 1 2 2p T  = 2p T .

2

t

1
( ) .

2
W k l=  2

t ( ) .W k l=  ( )t

1
.

2
W k l=  ( )t .W k l= 
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A. 5 kg.m/s. B. 12 kg.m/s. C. 1 kg.m/s. D. 7 kg.m/s. 

Câu 23: Một khối khí đựng trong một bình kín ở 27°C có áp suất 2atm. Áp suất khí trong bình 

là bao nhiêu khi ta đun nóng đến 87°C ? 

A. 2,2 atm B. 2 atm C. 2,6 atm D. 2,4 atm 

Câu 24: Một lò xo có độ cứng 100N/m. Khi lò xo bị nén 5 cm thì thế năng đàn hồi của lò xo là 

A. 125 J. B. 1250 J. C. 0,25 J. D. 0,125 J. 

Câu 25: Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, 

với tốc độ 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất thì 

cơ năng của vật sau khi ném là 

A. 4,5 J. B. 12 J. C. 22 J. D. 24 J. 

Câu 26: Một lượng khí lí tưởng nhất định ở áp suất 3atm có thể tích là 10 lít. Thể tích của khối 

khí khi nén đẳng nhiệt đến áp suất 6atm? 

A. 20 lít. B. 1,5 lít. C. 5 lít. D. 12 lít. 

Câu 27: Một hòn đá có khối lượng 5 kg đang bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá 

khi đó có độ lớn là 

A. 360 kg.m/s. B. 360 N.s. C. 100 kg.km/h. D. 100 kg.m/s. 

Câu 28: Một động cơ điện thực hiện một công 6000 J trong thời gian 1 phút. Công suất của động 

cơ đó là 

A. 100 W. B. 80 W. C. 6000 W. D. 160 W. 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Câu 1: Vật thứ nhất có khối lượng m1 đang chuyển động với tốc độ 5m/s đến va chạm với vật 

thứ hai có khối lượng l kg đang chuyển động cùng chiều với vật thứ nhất với tốc độ l m/s. Sau 

va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với tốc độ  2,5 m/s. Tính khối lượng m1. 

Câu 2: Xét một lượng khí lí tưởng nhất định, hình vẽ bên là đồ 

thị biểu diễn sự phụ thuộc áp suất p theo thể tích V. Tính V0 . 

Câu 3: Một xe ô tô khối lượng 2 tấn chuyển động nhanh dần 

đều trên đường nằm ngang với vận tốc ban đầu bằng không, đi 

được quãng đường 200m thì đạt tốc độ 72km/h. Cho biết hệ số 

ma sát giữa ô tô và mặt đường 0,05. Lấy g = 10m/s2. Tính công 

do lực kéo của động cơ ô tô  thực hiện trên quãng đường đó.  

Câu 4: Một lò xo có độ cứng 100 N/m, một đầu cố định, một đầu 

gắn với vật nhỏ khối lượng 100g, đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Tại vị trí cân bằng, truyền cho 

vật vận tốc 0v = 2m/s. Tính độ biến dạng của lò xo khi động năng của vật bằng ba lần thế năng. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-luong-khi-xac-dinh-o-ap-suat-3atm-co-the-tich-la-10-lit-the-tich-cua-khoi-85700
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-luong-khi-xac-dinh-o-ap-suat-3atm-co-the-tich-la-10-lit-the-tich-cua-khoi-85700


                                                Trang 4/13  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

TRẮC NGHIỆM: 7 điểm (0,25 điểm/câu) 

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

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

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

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

TỰ LUẬN: 3 điểm 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên bi 1 trước lúc va 

chạm.  
0,25 

Theo định luật bảo toàn động lượng: 1 1 2 2 1 2m .v  + m v  = (m + m ). v  0,25 

Chiếu lên chiều dương ta có: ( )1 1 2 2 1 2m v + m v = m + m v   0,25 

( )1 1 2 15m 1.1 m m 2,5 m 0,6kg + = +  =  0,25 

Câu 2 

(1 điểm) 

+ Đây là quá trình đẳng nhiệt 0,25 

+ Áp dụng định luật Bôi lơ – Mariot: p1V1 = p2V2 0,25 

↔ 4.105 .V0 = 1,5.105 . (V0 +3) 0,25 

→V0 = 1,8 l 0,25 

Câu 3 

(0,5 điểm) 

Gia tốc chuyển động của ô tô: ( )
2 2 2 2

2t 0v v 20 0
a 1 m / s

2s 2.200

− −
= = =   

Fk = ma + Fms = ma + μP = m(a + μg) = 3000N. 

 

0,25 

A = Fk.s = 600.000J = 600kJ 0,25 

Câu 4 

(0,5 điểm) 

 

 

 

Gọi A là vị trí mà động năng bằng 3 lần thế năng 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: WO = WA 

0,25 

Wđo = WđA+ WtA = 4WtA 

( )
22

0

1
2

2
mv k l=  l→ =0,032m = 3,2cm 

0,25 

 

Lưu ý:   

+ Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng 

+ Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ khong quá 0,5 điểm 

 

------------ HẾT ---------- 

  

● 
O A 
● 
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SỞ GD & ĐT  BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021 – 2022 

MÔN: VẬT LÍ 10     

 

Đề số 2 

 

I/ TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1.  Chọn phát biểu sai về động lượng. 

A. Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác, va chạm giữa các vật. 

B. Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tương tác.  

C. Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật.  

D. Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc.  

Câu 2.   Một lượng khí lí tưởng nhất định biến đổi từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, 

T2). Hệ thức nào sau đây là đúng? 

A. 1 1 2 2

1 2

p V p V
.

T T
=  B. 1 1 2 2

1 2

p T p T
.

V V
=  C. 1 1 2 2

1 2

T V T V
.

p p
=  D. 1 1 2 2

2 1

p V p V
.

T T
=  

Câu 3. Một lượng khí lí tưởng nhất định từ trạng thái 1 (p1, T1) biến đổi đẳng tích sang trạng thái 2 

(p2, T2). Hệ thức nào sau đây là đúng? 

A. 1 2

1 2

p p
.

T T
=  B. 

2 2

1 1 2 2p T p T .=  C. 1 2

2 1

p T
.

P T
=  D. 1 1 2 2p T 2p T .=  

Câu 4.  Sở dĩ khi bắn súng trường các chiến sĩ phải tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng 

có thể gây chấn thương cho vai. Hiện tượng súng giật lùi trên trên liên quan đến  

A. chuyển động theo quán tính.  B. chuyển động do va chạm. 

C. chuyển động ném ngang. D. chuyển động bằng phản lực. 

Câu 5.  Phát biểu nào sau đây là sai ? 

A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn.  

B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực.  

C. Hệ gồm “Vật rơi tự do và Trái Đất” được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với 

các vật khác.  

D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi. 

Câu 6.  Trường hợp xảy xa va chạm mềm là 

A. quả bóng đang bay đập vào tường và bật ra.  

B. viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.  

C. viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.  

D. quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.  

Câu 7.  Công của lực có giá trị dương khi 

A. lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển động của vật. 

B. vật dịch chuyển được một quãng đường khác không. 

C. lực tác dụng lên vật có phương vuông góc với phương chuyển động của vật. 

D. lực tác dụng lên vật cùng chiều với chiều chuyển động của vật. 

Câu 8.  Gọi A là công của lực thực hiện trong thời gian t. Biểu thức tính công suất là  

A. 
A

P
t

=  B. P A.t=   C. 
t

P
A

=  D. 
2P A.t=  
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Câu 9.  Quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí xác định có công thức p.V t= cons là quá trình 

A. đẳng tích. B. Đẳng áp. C. Bất kì. D. Đẳng nhiệt. 

Câu 10.  Động năng là một đại lượng 

A. vô hướng, luôn dương.  B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 

C. véc tơ, luôn dương.  D. Véc tơ, luôn dương hoặc bằng không. 

Câu 11.  Dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật là 

A. thế năng đàn hồi.  B. Động năng. 

C. cơ năng.  D. Thế năng trọng trường. 

Câu 12.  Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì 

A. động năng giảm, thế năng tăng. B. Động năng giảm, thế năng giảm. 

C. động năng tăng, thế năng giảm. D. Động năng tăng, thế năng tăng. 

Câu 13.  Chọn câu sai khi nói về cơ năng. 

A. Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng 

trường của vật. 

B. Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn 

hồi của vật. 

C. Cơ năng của vật được bảo toàn nếu có tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…) xuất 

hiện trong quá trình vật chuyển động.  

D. Cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì bảo toàn. 

Câu 14.  Chọn câu sai khi nói về cấu tạo chất. 

A. Các phân tử luôn luôn đứng yên và chỉ chuyển động khi nhiệt độ của vật càng cao. 

B. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 

C. Các phân tử luôn luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. 

D. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao và ngược lại. 

Câu 15.  Trong quá trình biến đổi đẳng áp của một lượng khí lí tưởng nhất định. Khi nhiệt độ tuyệt đối 

tăng lên 2 lần thì 

A. thể tích khí tăng 2 lần.  B. Thể tích khí tăng 4 lần. 

C. thể tích khí giảm 2 lần.  D. Thể tích khí giảm 4 lần. 

Câu 16.  Một vật có khối lượng 4kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. 

Lấy 2g 10m / s= . Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là 

A. Δp = 100 kg.m/s. B. Δp= 25 kg.m/s. C. Δp = 50 kg.m/s.  D. 200kg.m/s. 

Câu 17.  Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi là 

5.103N, thực hiện công là 15.106J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường là 

A. 300m.  B. 3000m. C. 1500m.  D. 2500m. 

Câu 18.  Một đầu đạn khối lượng 10 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng khối lượng 5 kg với 

vận tốc 600 m/s. Nếu bỏ qua khối lượng của vỏ đạn thì vận tốc giật của súng là 

A. 12 cm/s.  B. 1,2 m/s.  C.12 m/s.  D. 1,2 cm/s.  

Câu 19.  Nếu khối lượng của vật không đổi nhưng vận tốc tăng gấp 2 lần thì động năng của vật đó 

A. tăng 2 lần.  B. Tăng 4 lần.  C. Tăng 6 lần.  D. Giảm 2 lần vật.  

Câu 20.  Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ô tô là 

A.10.104J.  B. 103J.  C. 20.104J.  D. 2,6.106J. 
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Câu 21.  Một vật khối lượng 2kg có thế năng 8J đối với mặt đất. Lấy 2g 10m / s= . Khi đó vật ở độ cao 

là 

A. 0,4m  B. 1,0m  C. 9,8m  D. 32m 

Câu 22.  Một bình kín có thể tích không đổi chứa một lượng khí lí tưởng nhất định ban đầu ở nhiệt độ 300 

K, áp suất là 0,6 atm. Khi nung nóng lượng khí đến 400 K thì áp suất khí trong bình là 

A. 0,8 atm. B. 0,45 atm. C. 1 atm. D. 0,5 atm. 

Câu 23.  Một lượng khí lí tưởng có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 27oC và áp suất 750 mmHg. Ở điều kiện 

tiêu chuẩn (nhiệt độ 0oC và áp suất 760 mmHg) thể tích của lượng khí này là 

A. 3,59 lít. B. 3,69 lít. C. 2,59 lít. D. 2,69 lít. 

Câu 24.  Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s. Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại mà 

vật đạt được là 

A. h = 1,8 m. B. H = 2,4 m. C. H = 3,6 m. D. H = 6 m. 

Câu 25.   Một xilanh chứa 100 cm3 khí lí tưởng ở áp suất 1 atm. Nén khí trong xilanh xuống còn 50 cm3 

thì áp suất của khí trong xilanh là p. Coi nhiệt độ của khí không đổi. Giá trị của p là 

A. 2 atm. B. 0,5 atm. C. 4 atm. D. 0,25 atm. 

Câu 26. Một lò xo có độ cứng k = 250 N/m được đặt nằm ngang. Một đầu gắn cố định, một đầu gắn một 

vật khối lượng m = 0,1kg có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật lệch 

khỏi vị trí cân bằng một đoạn Δl = 5cm rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn nhất mà vật có thể có được là: 

A. 2,5 m/s. B. 5 m/s. C. 7,5 m/s. D. 1,25 m/s. 

Câu 27.  Cho một viên đạn có khối lượng 2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250 m/s thì nổ 

thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500m/s. 

Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g=10m/s2. Mảnh thứ 2 có 

A. 2v 500 2m / s=  và phương hợp với phương thẳng đứng một góc 450  

B. 2v 500 2m / s=  và phương hợp với phương thẳng đứng một góc 350  

C. 2v 200 2m / s=  và phương hợp với phương thẳng đứng một góc 450  

D. 2v 200 2m / s=  và phương hợp với phương ngang một góc 350  

Câu 28.  Viên đạn khối lượng m = l0g đang bay với vận tốc v = 100m/s đến cắm vào một bao cát khối 

lượng M = 490g được treo trên dây dài ℓ = lm và đứng yên. Sau va chạm dây treo hợp với phương thẳng 

đứng một góc xấp xỉ bằng 

A. 25° B. 37° C. 32° D. 42° 

 

II/ TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 1m 150g= đang chuyển động với vận tốc có độ lớn 3 m/s 

không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang thì va chạm vào vật thứ hai có khối lượng 2m 250g= đang 

chuyển động cùng chiều với với vận tốc có độ lớn 4 m/s. Sau va chạm, hai vật dính làm một và chuyển 

động cùng vận tốc. Xác định độ lớn vận tốc của hai vật sau va chạm? 

Câu 2 (1,0 điểm): Từ độ cao 15 m so với mặt đất, một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên 

cao với tốc độ ban đầu 10 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10m/s2.  
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a/ Tính cơ năng của vật tại vị trí ném. 

b/ Xác định vị trí M mà tại đó vật có động năng bằng 4 lần thế năng. 

Câu 3 (1,0 điểm):  Một lượng khí ở nhiệt độ t1 = 27 0C có thể tích là V1 = 1,5 lít; áp suất là p1 = 3 atm. 

Làm nóng khối khí lên đến nhiệt độ t2 thì thể tích khí tăng lên đến V2 = 2 lít; áp suất là p2 = 3,6 atm. 

Tính nhiệt độ t2. 

Câu 4 (0,5 điểm): Một vật nhỏ nặng 200g được cung cấp một vận tốc ban đầu bằng 10 m/s để vật có 

thể trượt trên mặt phẳng ngang AB dài 2m. Tại B, vật tiếp tục trượt lên trên một đoạn dốc nghiêng 300 

so với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,3. Hãy tính quãng đường vật trượt 

được trên dốc cho đến khi dừng lại.  

 

------------------ HẾT ----------------- 

  

 

 

 
15m 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 
I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 0,25 điểm) 

II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 

(0,5 điểm) 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 1 1 2 2 1 2m .v m .v (m m ).v+ = +  

( )0,15.3 0,25.4 (0,15 0 s3,25). v ,62 mv 5 /    =+ = +   

0,5 đ 

0,5đ 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

a/ Cơ năng của vật tại vị trí ném: 

2 2

A

1 1
W m.v mgh .1.10 1.10.15 200J

2 2
= + = + =  

0,5đ 

b/ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 

A M A tM M MW W W 5W 200 5.mgh h 4m=  =  =  =  

Vận tốc của vật: 
Mv 8 5m / s=  

 

0,5đ 

0,5đ 

 

Câu 3  

(1,0 điểm) 
   Ta có: 1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
= .480

6,3.2

300

3.5,1
2

2

KT
T

==  

Nhiệt độ: t2 = T2 – 273 = 207 0C.           

0,5đ 

 

0,5đ 

Câu 4 

(0,5 điểm) 
Vận tốc của vật tại chân dốc B:    

 

Gọi C là vị trí vật dừng lại.  

Áp dụng định lý động năng:    

      

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

  

2 21 1

2 2 ms
B A F

mv mv A− =

2 22 10 2.0,3.10.2 9,38 /B Av v gs m s = − = − =

2 21 1

2 2 ms
C B F P

mv mv A A− = +

21
.sin 30 .cos30

2
Bmv mgs mgs − = − − 5,79s m =



                                                Trang 10/13  

SỞ GD & ĐT  BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 

HỌC KÌ 2, NĂM HỌC: 2021 – 2022 

MÔN: VẬT LÍ 10     

 

Đề số 3 

 

A. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Câu 1.  Biểu thức tính động năng của vật là  

A. p = m.v. B. W d  = 21
. .

2
m v  C. . . .tW m g h=  D. 21

. .
2

tW k x=   

Câu 2.  Đơn vị của động năng là.  

A. N. B. kgm/s. C. J. D. m/s.  

Câu 3.  Biểu thức liên hệ giữa công của ngoại lực và độ biến thiên động năng là  

A. 2 2

2 1

1 1
. . . .

2 2F
A m v m v= − . B. W d  = 21

.
2

m v . C. . . .tW m g z=  D. ( )
21

. .
2

tW k l=    

Câu 4.  Vật nào sau đây không có khả năng sinh công?  

A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh. B. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.  

C. Búa máy đang rơi xuống. D. Viên đạn đang bay.  

Câu 5. .Động năng là đại lượng 

A. Vô hướng, dương, âm hoặc bằng không. B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.  

C. Vectơ, luôn dương. D. Véc tơ, có thể dương hoặc bằng không.  

Câu 6.  Va chạm mềm là sau va chạm hai vật nhập làm một và chuyển động với  

A. cùng động năng. B. cùng động lượng. 

C. cùng vận tốc. D. cùng năng lượng. 

Câu 7.  Khi lực F  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo 

phương hợp với hướng của lực góc   thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức 

A. .Cos .A F =  B. . .Sin .A F s =  C. . .Cos .A F s =  D. .A Fs=  

Câu 8.  Đơn vị của công là 

A. N. B. J. C. kg.m/s. D. m/s. 

Câu 9.  Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v  là đại lượng được tính 

bằng công thức 

A. . .p m v=  B. 2. .p m v=  C. .
v

p
m

=  D. .
m

p
v

=  

Câu 10.  Đơn vị của động lượng là  

A. kg m.s2. B. kg.m.s. C. kg.m/s. D. kg/m.s. 

Câu 11.  Chuyển động bằng phản lực tuân theo  

A. Định luật bảo toàn công. B. Định luật II Niu-tơn.  

C. Định luật bảo toàn động lượng. D.Định luật III Niu-tơn.  

Câu 12.  Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số: 

A. áp suất, thể tích, khối lượng. B. áp suất, nhiệt độ, thể tích. 

C. thể tích, khối lượng, nhiệt độ. D. áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 

Câu 13.  Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Bôilơ. Mariốt? 

A. 1221 VpVp = . B. =
V

p
hằng số. C. =pV hằng số. D. =

p

V
hằng số. 

Câu 14.  Quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi gọi là quá trình: 

A. Đẳng nhiệt. B. Đẳng tích. C. Đẳng áp. D. Đoạn nhiệt. 

Câu 15.  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt 

độ 400C thì áp suất trong bình bằng 

A. 2.105Pa.  B. 1,068.105Pa.  C. 20.105Pa.  D. 10,68.105Pa.  

Câu 16.  Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi 

sáng tăng lên là 
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A. 12,92 lần.  B. 10,8 lần.  C. 2 lần. D. 1,5 lần 

Câu 17.  Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp 

suất không đổi là 

A. 8 lít. B. 10 lít. C. 15 lít. D. 50 lít. 

Câu 18.  12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 

1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là 

A. 3270C. B. 3870C. C. 4270C. D. 17,50C. 

Câu 19.  Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ 

không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là  

A. 4 lít.  B. 8 lít.  C. 12 lít. D. 16 lít. 

Câu 20.  Một lực 30 N tác dụng vào vật có khối lượng 200 g đang nằm yên trong thời gian 0,025 s. 

Xung lượng của lực trong khoảng thời gian đó là  

A. 0,75 kg.m/s. B. 75 kg.m/s. C. 7,5 kg.m/s. D. 750 kg.m/s. 

Câu 21.  Dưới tác dụng của lực F= 12 N theo phương ngang một vật khối lượng m chuyển động trên 

mặt phẳng ngang đi được quãng đường s = 2 m. Công của lực F là.  

A. 12 J. B. 6 J. C. 24 J. D. 24 J.  

Câu 22.  Một ô tô khối lượng 1200 kg tăng tốc từ 5 m/s đến 30 m/s trong 12 s. Tính công suất trung 

bình của động cơ ô tô đó 

A. 43,75 kW. B. 34,56 kW. C. 45,67 kW. D. 43750 kW. 

Câu 23.  Một vật có khối lượng m được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 7 m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Vật đạt được độ cao cực đại so với mặt đất là  

A. 2,54 m. B. 4,5 m. C. 2,45 m. D. 4,25 m. 

Câu 24.  Sau một cú đánh, quả bóng gôn khối lượng 0,046 kg bay lên với vận tốc 70 m/s, động lượng 

của quả bóng khi đó là  

A. 0,322kg.m / s.  B.32, 2kg.m / s.  C.322kg.m / s.  D. 3, 22kg.m / s.  

Câu 25.  Từ điểm M có độ cao so với mặt đất là 0,8 m người ta thả rơi tự do một vật khối lượng m; lấy 

g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất thì vật có cơ năng bằng 16 J. Giá trị m bằng 

A. 6 kg. B. 4 kg. C. 2 kg.  D. 1 kg. 

Câu 26.  Từ điểm M có độ cao so với mặt đất là 0,8 m ném thẳng xuống một vật với vận tốc đầu 2 m/s. 

Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2, mốc thế năng tại mặt đất. Khi đó cơ năng của vật 

bằng  

A. 5 J. B. 4 J. C. 1 J. D. 8 J. 

Câu 27.  Một súng có khối lượng M = 400 kg được đặt trên mặt đất nằm ngang.Bắn một viên đạn khối 

lượng m = 400 g theo phương nằm ngang.Vận tốc của đạn là v = 50 m/s.Vận tốc giật lùi của súng là  

A. - 5 mm/s. B. - 50 cm/s. C. - 5 m/s. D. - 5 cm/s. 

Câu 28.  Từ mặt đất người ta ném một vật theo phương thẳng đứng lên cao với vận tốc 24 m/s; lấy g 

=10 m/s 2 . Hỏi ở độ cao nào vật có thế năng bằng hai lần động năng  

A. 28,8 m. B. 19,2 m. C. 27,4 m. D. 14,4 m. 

B.Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 1.  (1,0 điểm)  

Xét một khối khí xác định, ban đầu khối khí ở nhiệt độ 27 oC được đun nóng đẳng tích lên đến nhiệt 

độ o127 C  thì áp suất thay đổi một lượng là 1 atm so với ban đầu. Hãy xác định áp suất ban đầu của khối 

khí. 

Câu 2.  (1,0 điểm). Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng trong hệ tọa độ (p,T) như 

hình vẽ. 

 
Cho biết tên các quá trình biến đổi trạng thái: từ (1)→(2); từ (2)→(3); từ (3)→(1). 
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Câu 3.  (1,0 điểm) 

Từ ban công cao 4 m, người ta ném một vật khối lượng 20 g thẳng đứng hướng lên với vận tốc 8 m/s. 

Lấy g = 10 m/s2, chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản. Tính: 

a/ Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất, vận tốc lúc chạm đất?  

b/ Vị trí vật có thế năng bằng hai lần động năng?  

Câu 4.  (1,0 điểm): Một quả cầu khối lượng m treo ở đầu một sợi dây chiều dài l = 1m tại vị trí cân bằng 

quả cầu nhận được vận tốc ban đầu v0 = 2,5 m/s theo phương ngang. Cho m = 400g.Lấy g = 10m/s2 và 

chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Bỏ qua mọi sức cản và ma sát. 

 
Tính lực căng của sợi dây và tính vận tốc của quả cầu mà dây làm với đường thẳng đứng góc  = 300. 

==============Hết=============== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                Trang 13/13  

ĐÁN ÁN ĐỀ SỐ 3 

TRẮC NGHIỆM 

 

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

B C A B B C C B A C C B C B 

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

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

TỰ LUẬN; 

Câu 1.  (0,5 điểm)  

Áp dụng 
2

21
1

2

2

1

1 .

T

pT
p

T

p

T

p
== mà 2 1p (p 1)= + 1 2 1

1 1

2

T .p (27 273)(p 1)
P p 3atm

T 127 273

+ +
→ = = → =

+
  

Câu 2.  (0,5 điểm)  

* từ (1) → (2): quá trình đẳng nhiệt. 

* từ (2) → (3): quá trình đẳng tích.  

* từ (3) → (1): quá trình đẳng áp. 

Câu 3.  (1,0 điểm) 

a/ 2 2

t đW W W mgz mv 0,02.10.4 .0,02.8 1,44J= + = + = + = , max

W 1,44
h z 7,2

mg 10.0,02
= = = = m. 

v 2gh 2.10.7,2 12= = = m/s 

b/ t tW W W= +  z1 = 8,4
10.02,0.3

2.44,1
=  m 

Câu 4.  (1,0 điểm) 
V× Fc = 0 vµ AT = 0 nªn c¬ n¨ng cña qu¶ cÇu b¶o toµn W = kh«ng ®æi.Chän mèc thÕ n¨ng t¹i VTCB 

O ( Wt 0 = 0): 
Ta cã theo ®Þnh luËt BTCN: 

WA = WB  mgl(1- cos0) = 
2

1
mv2 + mgl(1- cos)  v = 0

2 (cos cos )gl  − = 1,9 m/s  

Theo ®Þnh luËt II Niu T¬n ta cã: T P ma+ =  

ChiÕu lªn phu¬ng sîi d©y t¹i ®ã: TB – P.cos = maht = 
l

v
m

2

  TB = mgcos +
l

v
m

2

= 1,59 N  

 

 

 
 

 


