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MÔN: VẬT LÍ 10

SỞ GD - ĐT ……………

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THPT ………….

Năm học 2020– 2021
MÔN THI: VẬT LÝ LỚP 10
(Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề)

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1. Chọn câu SAI.
A. Toạ độ của 1 điểm trên trục Ox có thể dương hoặc âm.
B. Toạ độ của 1 chất điểm trong các hệ qui chiếu khác nhau là như nhau.
C. Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.

A. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.

.v

B. độ dời có độ lớn không đổi theo thời gian.
C. quãng đường đi được không đổi theo thời gian.

n

D. Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.
Câu 2: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó

D. tọa độ không đổi theo thời gian.

en

Câu 3.Một chất điểm chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động là
A. x = x0 + v0t + at2/2

B. x = x0 + vt

C. x = v0 + at

D. x = x0 - v0t + at2/2

Câu 4. Vận tốc của một vật chuyển động thẳng đều có các tính chất nào kể sau?

uy

A. Cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.

B. Có giá trị được tính bởi thương số giữa quảng đường và thời gian đi: s/t
C. Có đơn vị là m/s

D. Các tính chất A, B, C

nl

Câu 5. Có 3 chuyển động với các phương trình nêu lần lượt ở A, B, C. Các phương trình
nào là phương trình của chuyển động thẳng đều?
B.

x6
2
t

O

A. x = -3(t - 1)

C.

1
1

20  x t

D. Cả 3 phương trình A, B, C

Câu 6. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời có đặc điểm
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

Câu 7. Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. v = v0 + at2

B. v = v0 + at

C. v = v0 – at

D. v = - v0 + at

Câu 8.Trong công thức liên hệ giữ vận và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
được xác định
A. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
B. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
C. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu

D. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng
dấu
Câu 9. Một chất điểm chuyển động theo trục Ox theo PT x = -t2 + 5t + 4, t(s); x (m). Chất
điểm chuyển động:
A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.
B. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox.
C. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.
D. chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.
Câu 10. Chọn câu sai
Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s

n

B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s

.v

C. Lúc vận tốc bằng 2/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s
D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s

Câu 11. ết quả đo đạc khi một đứa bé trượt xuống một cầu tuột như sau:
Vận tốc tức thời (m/s)

0
0, 0

1
1, 0

2
2, 0

3
3, 0

en

Thời điểm (s)

4
3,5

5

4, 0

6
4,5
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Dạng cầu tuột nào phù hợp với các thông số trên?

O

Hình (1)

A. Hình (1) .

B. Hình (2).

Hình (2)
C. Hình (3) .

Hình (3)

Hình (4)

D. Hình (4) .

Câu 12. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về chuyển động rơi t do của các vật?
A. S rơi t do là s rơi của một vật ch dưới tác dụng của trọng l c.
B. Các vật rơi t do ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất đều có cùng một gia tốc.
C. Trong quá trình rơi t do, vận tốc của vật giảm dần theo thời gian.
D. Trong quá trình rơi t do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn.
Câu 13. Chọn câu SAI
A. hi rơi t do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau
B. Vật rơi t do không chịu sức cản của không khí
C. Chuyển động của người nhảy dù là rơi t do
D. Mọi vật chuyển động gần mặt đất đều chịu gia tốc rơi t do

Câu 14. Gia tốc hướng tâm của chuyển động trၗn đều:
v2
ω2
2
a
=
.
B. a = v R .
C.
.
R
R
Câu 15. Chuyển động trၗn đều là chuyển động:

A. a =

D. a =

2p R
.
T

A. Có qu đạo là một đường trၗn.
B. Vật đi được những cung trၗn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
C. Có chu kì T là thời gian vật chuyển động đi được một vၗng qu đạo bằng hằng số.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 16. Trong các chuyển động trၗn đều
A. Có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn s có tốc độ dài lớn hơn.
B. Chuyển động nào có chu kì nh hơn thì tốc độ góc nh hơn.

n

C. Chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kì nh hơn.

D. Có cùng chu kì thì chuyển động nào có bán kính nh hơn s có tốc độ góc nh hơn

.v

Câu 17. Trạng thái đứng yên hay trạng thái chuyển động của vật có tính tương đối vì
A. Chuyển động của vật được quan sát ở những thời điểm khác nhau.

en

B. Chuyển động của vật được quan sát trong các hệ qui chiếc khác nhau.

C. Chuyển động của vật được quan sát ở những người quan sát khác nhau.
D. Chuyển động của vật được quan sát đối với các vật làm mốc khác nhau.
Câu 18. Một ô tô chạy với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng

A. 62,25 km/h.

B. 57,73 km/h.

C. 28,87 km/h.

D. 43,3 km/h.

hi đo gia tốc trọng trường bằng cách s dụng con lắc đơn, người ta đo chiều dài

nl

Câu 19.

uy

đứng. Trên c a kính bên xe, các vệt nước mưa rơi hợp với phương thẳng đứng một góc 60o .
Vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô là

4 2 
con lắc và chu kì dao động của con lắc và tính gia tốc trọng trường theo công thức g  2 .
T

O

Sai số gián tiếp của phép đo được xác định theo công thức
A.

g   T



g


T

B.

g  
T


 2.
g


T

C.

g   T


g

T

D.

g 
T

 2.
g

T

Câu 20. Biểu thức nào sau đây là đúng khi ghi kết quả xác định gia tốc rơi t do
A. g

g1  g 2  g 3  g 4  g 5
5

C. g = g  g

g1  g 2  g3  g 4  g5
5

D. g  g  g

B. g 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1 (3 điểm): Từ điểm A cách mặt đất 15m, người ta ném một viên đá theo phương thẳng
đứng hướng lên với vận tốc v0 = 20m/s. B qua sức cản không khí và lấy g = 10m/s2. Chọn

chiều dương là chiều thẳng đứng hướng lên trên, gốc tọa độ tại mặt đất và gốc thời gian
là lúc ném viên đá.
a. Viết phương trình chuyển động và công thức vận tốc của viên đá?
b. Tính thời gian từ lúc viên được ném đi đến khi nó chạm mặt đất? Xác định vectơ vận tốc
của vật khi đó?
Bài 2 (2 điểm):
1. Một bánh xe có bán kính 500mm quay 100 vၗng trong thời gian 2s. Tính:
a. Chu kì, tần số quay của bánh xe?
b. Tốc độ góc, tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe?
2. Một người đi bộ và một người đi xe đạp cùng khởi hành ở một địa điểm, và đi cùng chiều
900



( m) .Vận tốc của người đi xe đạp là v1 = 6,25 m/s, của

n

trên một đường trၗn bán kính R 

người đi bộ là v2 = 1,25 m/s. H i khi người đi bộ đi được một vၗng thì gặp người đi xe đạp

O
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mấy lần?

SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THPT NAM TRỰC

Năm học 2016 – 2017
MÔN THI: VẬT LÝ LỚP 10
(Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề)

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1. Chọn câu SAI.
A. Toạ độ của 1 điểm trên trục Ox có thể dương hoặc âm.
B. Toạ độ của 1 chất điểm trong các hệ qui chiếu khác nhau là như nhau.
C. Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.

A. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.

.v

B. độ dời có độ lớn không đổi theo thời gian.
C. quãng đường đi được không đổi theo thời gian.

n

D. Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.
Câu 2: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó

D. tọa độ không đổi theo thời gian.

Câu 3.Một chất điểm chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động là
B. x = x0 + vt

C. x = v0 + at

en

A. x = x0 + v0t + at2/2

D. x = x0 - v0t + at2/2

Câu 4. Vận tốc của một vật chuyển động thẳng đều có các tính chất nào kể sau?
A. Cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.
C. Có đơn vị là m/s

uy

B. Có giá trị được tính bởi thương số giữa quảng đường và thời gian đi: s/t
D. Các tính chất A, B, C

Câu 5. Có 3 chuyển động với các phương trình nêu lần lượt ở A, B, C. Các phương trình

nl

nào là phương trình của chuyển động thẳng đều?
B.

x6
2
t

O

A. x = -3(t - 1)

C.

1
1

20  x t

D. Cả 3 phương trình A, B, C

Câu 6. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời có đặc điểm
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

Câu 7. Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. v = v0 + at2

B. v = v0 + at

C. v = v0 – at

D. v = - v0 + at

Câu 8.Trong công thức liên hệ giữ vận và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
được xác định
A. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
B. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
C. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu

THPT Nam Trực – Nam Định

D. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng
dấu
Câu 9. Một chất điểm chuyển động theo trục Ox theo PT x = -t2 + 5t + 4, t(s); x (m). Chất
điểm chuyển động:
A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.
B. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox.
C. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.
D. chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.
Câu 10. Chọn câu sai
Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s

n

B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s

.v

C. Lúc vận tốc bằng 2/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s
D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s

Câu 11. ết quả đo đạc khi một đứa bé trượt xuống một cầu tuột như sau:
Vận tốc tức thời (m/s)

0
0, 0

1
1, 0

2
2, 0

3
3, 0

en

Thời điểm (s)

4
3,5

5

4, 0

6
4,5
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Dạng cầu tuột nào phù hợp với các thông số trên?

O

Hình (1)

A. Hình (1) .

B. Hình (2).

Hình (2)
C. Hình (3) .

Hình (3)

Hình (4)

D. Hình (4) .

Câu 12. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật?
A. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật ch࠱ dưới tác dụng của trọng lực.
B. Các vật rơi tự do ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất đều có cùng một gia tốc.
C. Trong quá trình rơi tự do, vận tốc của vật giảm dần theo thời gian.
D. Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn.
Câu 13. Chọn câu SAI
A. hi 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
THPT Nam Trực – Nam Định

Câu 14. Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều:

v2
ω2
2
a
=
.
B. a = v R .
C.
.
R
R
Câu 15. Chuyển động tr࠱n đều là chuyển động:

A. a =

D. a =

2p R
.
T

A. Có quo đạo là một đường tr࠱n.
B. Vật đi được những cung tr࠱n bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
C. Có chu kì T là thời gian vật chuyển động đi được một v࠱ng quo đạo bằng hằng số.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 16. Trong các chuyển động tr࠱n đều
A. Có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn sR có tốc độ dài lớn hơn.
B. Chuyển động nào có chu kì nh hơn thì tốc độ góc nh hơn.

n

C. Chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kì nh hơn.

D. Có cùng chu kì thì chuyển động nào có bán kính nh hơn sR có tốc độ góc nh hơn

.v

Câu 17. Trạng thái đứng yên hay trạng thái chuyển động của vật có tính tương đối vì
A. Chuyển động của vật được quan sát ở những thời điểm khác nhau.

en

B. Chuyển động của vật được quan sát trong các hệ qui chiếc khác nhau.

C. Chuyển động của vật được quan sát ở những người quan sát khác nhau.
D. Chuyển động của vật được quan sát đối với các vật làm mốc khác nhau.
Câu 18. Một ô tô chạy với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng

A. 62,25 km/h.

B. 57,73 km/h.

C. 28,87 km/h.

D. 43,3 km/h.

hi đo gia tốc trọng trường bằng cách s dụng con lắc đơn, người ta đo chiều dài

nl

Câu 19.

uy

đứng. Trên c a kính bên xe, các vệt nước mưa rơi hợp với phương thẳng đứng một góc 60o .
Vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô là

4 2 
con lắc và chu kì dao động của con lắc và tính gia tốc trọng trường theo công thức g  2 .
T

O

Sai số gián tiếp của phép đo được xác định theo công thức
A.

g   T



g


T

B.

g  
T


 2.
g


T

C.

g   T


g

T

D.

g 
T

 2.
g

T

Câu 20. Biểu thức nào sau đây là đúng khi ghi kết quả xác định gia tốc rơi tự do
A. g

g1  g 2  g 3  g 4  g 5
5

C. g = g  g

g1  g 2  g3  g 4  g5
5

D. g  g  g

B. g 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1 (3 điểm): Từ điểm A cách mặt đất 15m, người ta ném một viên đá theo phương thẳng
đứng hướng lên với vận tốc v0 = 20m/s. B qua sức cản không khí và lấy g = 10m/s2. Chọn
THPT Nam Trực – Nam Định

chiều dương là chiều thẳng đứng hướng lên trên, gốc tọa độ tại mặt đất và gốc thời gian là
lúc ném viên đá.
a. Viết phương trình chuyển động và công thức vận tốc của viên đá?
b. Tính thời gian từ lúc viên được ném đi đến khi nó chạm mặt đất? Xác định vectơ vận tốc
của vật khi đó?
Bài 2 (2 điểm):
1. Một bánh xe có bán kính 500mm quay 100 v࠱ng trong thời gian 2s. Tính:
a. Chu kì, tần số quay của bánh xe?
b. Tốc độ góc, tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe?
2. Một người đi bộ và một người đi xe đạp cùng khởi hành ở một địa điểm, và đi cùng chiều
900



( m) .Vận tốc của người đi xe đạp là v1 = 6,25 m/s, của

n

trên một đường tr࠱n bán kính R 

người đi bộ là v2 = 1,25 m/s. H i khi người đi bộ đi được một v࠱ng thì gặp người đi xe đạp
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mấy lần?

THPT Nam Trực – Nam Định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2016- 2017
Môn: VẬT LÝ Lớp: 10
(Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề)
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Câu 1: Chuyển động cơ học là:
A. sự di chuyển
B. sự thay đổi vị trí từ nơi này đến nơi khác
C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian
D. sự dời chỗ
Câu 2: Điều nào sau đây là đúng với vật chuyển động thẳng đều?
A. Quỹ đạo là đường thẳng, vận tốc không thay đổi theo thời gian.
B. Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian.
C. Quỹ đạo là đường thẳng, trong đó vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng
thời gian bằng nhau bất kì.
D. Các phát biểu A, B và C đều đúng.
Câu 3: Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành
đĩa nhận giá trị nào sau đây ?
A. v = 3,14m/s
B. v = 314m/s
C. v = 0,314m/s
D. v = 31,4m/s
Câu 4: Hệ qui chiếu khác hệ tọa độ ở chỗ là có thêm:
A. Vật mốc
B. Đồng hồ và mốc thời gian
C.Đồng hồ
D. Mốc thời gian
Câu 5: Phương trình liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của chuyển động biến đổi đều là:
A. v2 + v02 = - 2as.
B. v2 – v02 = 2as.
C. v2 + v02 = 2as .
D. v2 – v02 = - 2as.
Câu 6: Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống. Vận tốc của nó khi chạm

đất là (lấy g=10m/s2)
A. v = 2m/s
C. v = 8,899m/s

O
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B. v = 5m/s
D. v = 10m/s
Câu 7: Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng đều:
A. v = t.
B. v = at.
C. v = const.
D. v = v0 + at.
Câu 8: Phương trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều là:
A. x = at2/2
B. x = x0 + vt
C. v = v0 + at
D. x = x0 + v0t + at2/2
Câu 9: Chọn câu trả lời sai
A. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối
B. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau
C. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau
D. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau
Câu 10: Công thức tính quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:
A. S=vt
B. S=gt
C. S=v0t+at2/2
D. S=gt2/
Câu 11: Độ lớn hợp lực F của hai lực song song cùng chiều. F1 và F2 được tính theo công thức
A. F = F1 + F2.
B. F = F1 – F2.
C. F = F1 . F2.
D. F = F12 + F22.
Câu 12: Đơn vị của gia tốc là:
A. N
B. m/s
C. m/s2
D. m.s2
Câu 13: Công thức cộng vận tốc:












A. v 2 ,3  v 2, 3  v1, 3
B. v1, 2  v1, 3  v3, 2
C. v 2 ,3  (v 2 ,1  v3, 2 ) D. v1,3  v1, 2  v 2 ,3
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Câu 14: Trong các đặc điểm sau đây ,đặc điểm nào không phải là đặc điểm của lực và phản lực
A. Có độ lớn như nhau
B. Cùng giá nhưng ngược chiều
C. Đặt lên hai vật khác nhau
D. Cân bằng nhau
Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sự rơi tự do?
A. Chiều từ trên xuống.
B. Là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. Có vận tốc không thay đổi
D. Phương thẳng đứng.
Câu 16: Công thức liên hệ giữa tốc độ góc với chu kỳ T và tần số f là
A. T = 2π/ω; f = 2πω.
B. T = 2π/ω; ω = 2πf.
C. ω = 2π/f; ω = 2πT.
D. ω= 2π/T; f = 2πω.
Câu 17: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây?
A. Có độ lớn luôn tỉ thuận với chu kỳ dao động.
B. Luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.
C. Luôn không đổi theo thời gian.
D. Luôn hướng vào tâm của đường tròn.
Câu 18: Một vật có khối lượng m =500g ,đang chuyển động với gia tốc a=60cm/s2 .Lực tác dụng lên vật
có độ lớn là :
A. F = 0,3 N
B. F =0,03 N
C. F = 3 N
D. F = 30N
Câu 19: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?
A. Xe ô tô đang chuyển động từ Quy Nhơn đi TP.HCM.
B. Viên bi trong sự rơi từ tầng năm của một tòa nhà xuống đất.
C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.
D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.
Câu 20: Khi một xe buýt hãm phanh đột ngột thì các hành khách trên xe sẽ
A. ngả người về phía sau
B. chúi người về phía trước
C. ngả người sang bên phải.
D. ngả người sang bên trái
Câu 21: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều?
A. aht = w2/r = v2r.
B. aht = v/r = wr
C. aht = v2/r2 = wr.
D. aht = v2/r = w2r.
Câu 22: Từ độ cao 3m chuyển động của vật nào dưới đây được coi là rơi tự do?
A. Một sợi chỉ.
B. Một chiếc khăn tay. C. Một lá cây rụng.
D. Một mẩu phấn.
Câu 23: Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều là
A. x = x0 + v0.t + at2/2. (a.v0<0)
B. x = x0 + v0.t + at2/2. (a.v0>0)
C. s = v0.t + at2/2. (a.v0<0)
D. s = v0.t + at2/2. (a.v0>0)
Câu 24: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực:
A. Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều.
B. Hai lực cùng giá, có độ lớn bất kỳ, ngược chiều.
C. Hai lực có giá bất kỳ, cùng độ lớn, ngược chiều.
D. Hai lực cùng giá, cùng độ lớn, cùng chiều.
Câu 25: Phương trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều là:
A. x = at2/2
B. x = x0 + vt
C. x = x0 + v0t + at2/2 D. v = v0 + at
Câu 26: Hai vật chuyển động trên cùng một đường thẳng có đồ thị tọa độ - thời gian
như hình vẽ. Tại thời điểm t = 2 giờ, hai vật cách gốc tọa độ một đoạn bằng:
A. 55km.
B. 15km.
x (k m )
70

x1

40
x2

C. 40km.
D. 20km.
Câu 27: Chọn câu trả lời đúng khi nói về khái niệm lực
A. Các phát biểu D ,B ,C đều đúng
B. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động

O

2

t( h)
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C. Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác ,kết quả là truyền gia tốc chov ật
hoặc làm cho vật bị biến dạng
D. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc hay làm cho vật xuất hiện gia tốc
Câu 28: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hai lực cân bằng?
A. Có điểm đặt nằm trên hai vật.
B. Cùng độ lớn.
C. Cùng phương.
D. Ngược chiều.
Câu 29: Một ca nô chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 20 km. Một khúc gỗ trôi xuôi theo

dòng sông với vận tốc 2 km/h. Vận tốc của ca nô so với nước là
A. 12 km/h.
B. 18 km/h.
C. 22 km/h.

O

nl

uy

en

.v

n

D. 20 km/h.
Câu 30: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn bằng 30N .Để hợp lực cũng có độ
lớn bằng 30N thì góc giữa hai lực đồng quy là
A. 900
B. 1200
C. 00
D. 600
Câu 31: Cho hai lực đồng qui có độ lớn là 70N và 120N. Hợp lực của hai lực có
thể là:
A. 69N
B. 200N
C. 40N
D. 192N
Câu 32: Một vật rơi tự do từ trên xuống .Biết rằng trong giây cuối cùng hòn đá rơi được 25m .Tìm chiều
cao thả vật .Lấy g = 10m/s2
A. 35m
B. 50m
C. 40m
D. 45m
Câu 33: Lúc 6h sáng, xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc không đổi là 36km/h. Cùng lúc đó, xe
thứ hai đi từ B về A với vận tốc không đổi là 12km/h, biết AB = 36km. Hai xe gặp nhau lúc:
A. 7h15min
B. 6h30min.
C. 7h.
D. 6h45min.
Câu 34: Một vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực F ,bỗng nhiên lực F ngừng tác dụng .Điều gì sẽ
xảy ra ?
A. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc của nó ngay trước lúc F ngừng tác dụng
B. Vật chuyển động chậm dần rồi đứng lại
C. Vật dừng lại ngay rồi đứng yên
D. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc của nó lúc lực F chưa tác dụng lên nó
Câu 35: Một vật chuyển động với phương trình: x = 6t + 2t2 (m,s). Kết luận nào sau đây là sai?
A. v = 6m/s
B. x0 = 0
C. a = 2m/s2
D. v > 0
Câu 36: Chọn đúng tần số quay của kim giờ trên mặt đồng hồ
A. fg = 2,78.10-4 Hz
B. fg = 4,62.10-5 Hz
C. fg = 2,31.10-5 Hz
D. fg = 1,16.10-5 Hz
Câu 37: Hai ôtô Avà B chạy cùng chiều trên cùng một đoạn đường với vận tốc
30km/h và 40km/h .Vận tốc của ôtô A so với ôtô B là
A. - 10km/h
B. 50km/h
C. Một giá trị khác
D. 70km/h
Câu 38: Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc độ góc của một điểm trên vành đĩa là:
A.  = 3,14 rad/s
B.  = 31,4 rad/s
C.  = 1,256 rad/s
D.  = 15,7 rad/s
Câu 39: Một ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2. Vận tốc

của ô tô sau 10 giây kể từ khi rời bến là:
A. 25m/s
B. 50m/s

C. 10m/s
D. 5m/s
Câu 40: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thì tăng tốc, sau 5s thì đạt được vận tốc
50,4km/h .Gia tốc của ôtô là:
A. Một giá trị khác
B. 1,6 m/s2
C. 1,2 m/s2
D. 1,4 m/s2
----------- HẾT ----------
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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 10

LƯƠNG THẾ VINH

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: “Lúc 12 giờ 10 phút xe của tôi đang chạy trên đường quốc lộ 1A, cách Biên Hòa
3km”. Việc xác định vị trí xe như trên còn thiếu yếu tố gì?
A. Chiều dương trên đường đi.

B. Mốc thời gian.

C. Vật làm mốc.

D. Thước đo và đồng hồ.

Câu 2: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương
đối?
A. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau cùng
đứng bên lề đường.
B. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: Lúc đứng yên, lúc chuyển động.
D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.
Câu 3: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Thời gian rơi của vật là 2 s. Lấy

g  10m / s 2 . Độ cao nơi thả vật là
A. 45 m.

B. 20 m.

C. 40 m.

D. 30 m.

Câu 4: Phương trình vận tốc tức thời của một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều
có dạng v = 2 + t (v đo bằng m/s; t đo bằng giây. Quãng đường chất điểm đi được sau 2 s
kể từ lúc t = 0 là
A. 8m.

B. 12 m.

C. 10 m.

D. 6m.

Câu 5: Vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao s1 xuống mặt đất trong thời gian t1, từ
độ cao s2 xuống mặt đất trong thời gian t2. Biết s2 = 9s1. Tỉ số giữa các vận tốc của vật
ngay trước
A. 1/9.

lúc chạm đất

v2
là
v1

B. 3.

C. 9.

D. 1/3.

Câu 6: Vị trí tương đối của vật A không đổi so với vật B. Phát biểu nào sau đây luôn
đúng?
A. A chuyển động so với B.

B. A và B cùng đứng yên.
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C. A và B cùng chuyển động.

D. A đứng yên so với B.

Câu 7: Trong 1 s cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi tự do (không vận tốc đầu) đi được
quãng đường gấp 2 lần quãng đường vật rơi trước đó tính từ lúc thả. Cho g = 10 m/s2. Tốc
độ của vật ngay khi sắp chạm đất là
A. 34,6 m/s.

B. 38,2 m/s.

C. 23,7 m/s.

D. 26,9 m/s.

Câu 8: Chọn phát biểu sai khi nói về đặc điểm của chuyển động tròn đều.
A. Quỹ đạo là đường tròn.

B. Tốc độ góc không đổi.

C. Véctơ vận tốc không đổi.

D. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm.







Câu 9: Phân tích lực F thành hai lực F 1 và F 2 vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực
F = 100N; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 là:
A. F2 = 40N.

B. F2 = 640N.

C. 160 N.

D. F2 = 80N.

Câu 10: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 10 – 40t (x đo bằng
km, t đo bằng giờ). Quãng đường chất điểm đi được trong 3 h là
A. 120 km.

B. 30 km.

C. 40 km.

D. 150 km.

Câu 11: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là đường thẳng
A. Song song với trục vận tốc.

B. Song song với trục thời gian.

C. Có hệ số góc bằng 1.

D. Đi qua gốc tọa độ.

Câu 12: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động là chất điểm?
A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.
B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.
C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.
D. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đến Huế.
Câu 13: Một chiếc ca nô đang chuyển động ngược dòng nước trên một dòng sông. Vận
tốc của ca nô đối với nước là 8 m/s, vận tốc của nước đối với bờ sông là 2 m/s. Vận tốc
của ca nô đối với bờ sông là
A. 6 m/s.

B. 12 m/s.

C. 16 m/s.

D. 10 m/s.

Câu 14: Một hành khách ngồi trên toa xe lửa đang chạy trong mưa với tốc độ 17,3 m/s .
Biết các giọt nước mưa rơi đều theo phương thẳng đứng với vận tốc bằng 30 m/s. Qua
cửa sổ của tàu người ấy thấy các giọt nước mưa vạch những đường thẳng nghiêng góc 
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so với phương thẳng đứng.  có giá trị bằng
A. 500.

B. 450.

C. 600.

D. 300.

Câu 15: Hai xe đua đi qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với tốc độ dài v1 =
2v2.Mối

quan hệ gia tốc hướng tâm của chúng với nhau là:

A. a2 = 2a1.

B. a1 = 4a2.

C. a2 = 4a1.

D. a1 = 2a2.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây SAI khi nói về chuyển động thẳng đều?
A. Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian.
B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng
nhau.
C. Vectơ vận tốc không thay đổi độ lớn nhưng thay đổi hướng.
D. Có quỹ đạo là đường thẳng.
Câu 17: Một con thuyền đi dọc con sông từ bến A đến bến B cách nhau 8 km rồi quay
ngay lại bến A mất thời gian 2h, tốc độ nước chảy không đổi bằng 3 km/h. Tốc độ của
thuyền so với nước là
A. 8 km/h

B. 9 km/h

C. 6 km/h.

D. 7 km/h

Câu 18: Một khí cầu đang chuyển động đều theo phương thẳng đứng hướng lên thì một
con ốc dưới đáy ngoài bị tuột và rơi ra. Bỏ qua lực cản không khí thì sau khi rời khỏi khí
cầu người đứng dưới đất sẽ thấy con ốc
A. luôn chuyển động thẳng nhanh dần đều.
B. chuyển động thẳng nhanh dần đều sau đó chậm dần đều.
C. luôn chuyển động thẳng chậm dần đều.
D. chuyển động thẳng chậm dần đều sau đó nhanh dần đều.
Câu 19: Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, xem chuyển động của nó quanh Trái Đất là
tròn đều. Gia tốc của Mặt Trăng khi đó sẽ hướng về
A. Tâm Mặt Trời.

B. Tâm Trái Đất.

C. Tâm mặt trăng .

D. Xích đạo Trái Đất

Câu 20: Một ôtô đi tới điểm A thì tắt máy. Hai giây đầu tiên sau khi qua A nó đi được
quãng đường dài hơn quãng đường đi được trong hai giây tiếp theo là 4 m. Qua A được 10
s thì ôtô mới dừng lại hẳn. Xem ô tô là chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường ôtô
đã đi được sau khi tắt máy.
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A. 75 m.

B. 40m.

C. 100 m.

D. 50 m.

Câu 21: Kim giây của 1 đồng hồ có chiều dài 10 cm. Xem kim chuyển động đều. Tốc độ
dài của đầu kim xấp xỉ bằng
A. 15,3 mm/s.

B. 10,5 mm/s.

C. 6,6 mm/s.

D. 20,8 mm/s.

Câu 22: Lúc 6 h sáng, xe thứ nhất khởi hành từ A về B với tốc độ không đổi là 36 km/h.
Cùng lúc đó, xe thứ hai đi từ B về A với tốc độ không đổi là 24 km/h, biết AB = 90 km.
Hai xe gặp nhau lúc
A. 7 giờ 30 phút.

B. 8 giờ 30 phút.

C. 9 giờ 45 phút.

D. 7 giờ 50 phút.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động thẳng nhanh dần đều:
A. gia tốc luôn luôn ngược hướng với vận tốc. B. gia tốc luôn luôn âm.
C. gia tốc luôn luôn cùng hướng với vận tốc. D. gia tốc luôn luôn dương.
Câu 24: Đồ thị tọa độ theo thời gian của một người đi xe đạp trên một đường thẳng được
biểu diễn trên hình vẽ bên. Quãng đường xe đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm
t1  0,5h đến t2  1 h bằng
X(km
)
60

0

A. 20 km.

t(h)
0,5

1

B. 60 km.

1,5

C. 40 km.

D. 30 km.

Câu 25: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h xuống đất. Vận tốc của vật ngay
trước

lúc chạm đất được tính theo công thức

A. v =

2h
g

B. v = 2gh

C. v =

2 gh .

D. v =

gh

Câu 26: Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 115,2 km/h thì hãm phanh và chuyển động
thẳng chậm dần đều, sau 8 giây thì dừng lại. Quãng đường vật đi được trong thời gian này
là
A. 128 m.

B. 4 m.

C. 8 m.

D. 256 m.
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Câu 27: Chọn phát biểu đúng. Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp
lực của chúng. Trong mọi trường hợp
A. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2

B. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.

C. F thoả mãn: F1  F2  F  F1  F2 .

D. F luôn luôn nhỏ hơn cả F1 và F2.

Câu 28: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 8N, F2 = 6N. Độ lớn của hợp lực là F = 10N.
Góc giữa hai lực thành phần là
A. 600.

B. 450.

C. 300.

D. 900.

Câu 29: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ. Quãng đường vật
đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng chậm dần đều là
v (m/s)
5
O

A. 62,5 m.

25

B. 75 m.

75 90
5

t (s)

C. 37,5 m.

D. 100 m.

Câu 30: Chọn phát biểu đúng. Một người A đi xe đạp và một người B đứng bên đường
cùng quan sát chuyển động đầu van bánh trước của chiếc xe đạp đang chạy trên đường.
A. Người A thấy đầu van xe đạp chuyển động thẳng.
B. Người B quan sát thấy đầu van xe đạp chuyển động tròn.
C. Người A quan sát thấy đầu van xe đạp chuyển động tròn.
D. Người B quan sát thấy đầu van xe đạp chuyển động thẳng.
----------- HẾT ----------
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng x = 10 – 3t + t2 (x đo bằng
m, t đo bằng giây). Công thức tính vận tốc của chất điểm theo thời gian là
A) v = 10 + 3t (m/s)

B) v = -3 + 2t (m/s).

C) v = 3 + t (m/s).

D) v = 3 + 2t (m/s).

Câu 2. Chọn câu đúng: Một hệ tọa độ cố định gắn với vật làm mốc và một đồng hồ đo
thời gian gọi là
A) Mốc thời gian.

B) Sự chuyển động của vật đó.

C) Quỹ đạo của chuyển động.

D) Hệ quy chiếu.

Câu 3. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc
của vật ngay trước khi chạm đất là
A) 20 m/s.

B) 200 m/s

C) 200 2 m / s.

D) 20 2 m / s.

Câu 4. Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động trong đó
A) Quãng đường đi được tăng dần.
B) Vận tốc có độ lớn tăng dần theo thời gian.
C) Vecto gia tốc không đổi cả về hướng và độ lớn, luôn cùng hướng với vecto vận
tốc.
D) Gia tốc luôn luôn dương.
Câu 5. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước, đi được 15 km
trong 1 giờ, nước chảy với vận tốc 5 km/h. Vận tốc của thuyền đối với nước là
A) 5 km/h.

B) 20 km/h.

C) 15 km/h.

Câu 6. Chọn phát biểu sai: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều.
A) Vận tốc v là hàm bậc nhất theo thời gian.
B) Độ lớn gia tốc a không đổi.
C) Tích giữa gia tốc và vận tốc không đổi.
D) Tọa độ x là hàm bậc hai theo thời gian.

D) 10 km/h.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 7. Chọn phát biểu đúng.
A) Chuyển động chậm dần đều theo chiều dương của trục tọa độ có a > 0.
B) Chuyển động thẳng chậm dần đều có a < 0.
C) Chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương của trục tọa độ có a > 0.
D) Chuyển động nhanh dần đều có a > 0.
Câu 8. Chọn câu đúng: Chuyển động thẳng đều là chuyển động trong đó
A) Quỹ đạo là đường thẳng và tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.
B) Quỹ đạo là đường thẳng, quãng đường đi được không đổi.
C) Tốc độ không thay đổi.
D) Quỹ đạo và tốc độ không đổi.
Câu 9. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe
tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 10 giây ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a
và vận tốc của ô tô sau 40 giây tăng ga là bao nhiêu ?
A) 0,4 m/s2 và 26 m/s. B) 0,2 m/s2 và 8 m/s.
C) 1,4 m/s2 và 66 m/s.

D) 0,2 m/s2 và 18 m/s.

Câu 10. Một vật được thả rơi từ độ cao 78,4 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí.
Gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Quãng đường vật đi được trong 3 giây cuối trước khi chạm
đất bằng
A) 44,1 m.

B) 73,5 m.

C) 34,3 m.

D) 4,9 m.

B. TỰ LUẬN:
Bài 1. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ
36km/h. Tính:
a. Gia tốc của đoàn tàu .
b. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian nói trên.
c. Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 72km/h.
Bài 2. Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 10cm, kim giây dài 15 cm (tính từ trục
quay). Tính vận tốc dài của đầu các kim.
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO

NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 10

A. Trắc nghiệm
1. B

3. A

5. B

7. C

9. A

2. D

4. C

6. C

8. A

10. B

B. Tự luận
Bài

Câu

1 (3,0 điểm)
a
b
c
2 (2,0 điểm)

Nội dung
a=

V1  V0
10  0 1
=
 (m/s2).
t1
60
6

Điểm
1,0

S = V0t + (at2/2) = 300 (m)

1,0

V2  V1
= 60 (s)
a

1,0

t 2 

Vh =  h2 Rh = 7,27.10-6 (m/s).

1,0

Vs =  s2 Rs = 0,0157 (m/s)

1,0
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Trường THPT Phan Ngọc Hiển
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT, GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: VẬT LÝ, KHỐI 10
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều thì sau 20s nó đạt vận
tốc 36km/h. Hỏi sau bao lâu tàu đạt vận tốc 54km/h:
A. 23s

B. 26s

C. 30s

D. 34s

Câu 2: Vật chuyển động chậm dần đều
A. Véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với chiều chuyển động.
B. Gia tốc của vật luôn luôn dương.
C. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với chiều chuyển động.
D. Gia tốc của vật luôn luôn âm.
Câu 3: Một người đi bộ trên một đường thẳng với vân tốc không đổi 2m/s. Thời gian
để người đó đi hết quãng đường 780m là
A. 6min15s

B. 7min30s

C. 6min30s

D. 7min15s

Câu 4: Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống. Vận tốc của nó
khi chạm đất là
A. v = 8,899m/s B. v = 10m/s

C. v = 5m/s

D. v = 2m/s

Câu 5: Công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ T và tần số f là
A.  = 2/T; f = 2.

B. T = 2/; f = 2.

C. T = 2/;  = 2f.

D.  = 2/f;  = 2T.

Câu 6: Phương trình liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của chuyển động chậm
dần đều (a ngược dấu với v0 và v) là :
A. v2 – v 02 = - 2as .

B. v2 + v 02 = 2as .

C. v2 + v 02 = - 2as .

D. v2 – v 02 = 2as.

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (4 điểm) Một mô-tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 6 m/s thì tăng tốc
chuyển động nhanh dần đều. Sau 3 s xe đạt tốc độ là 18 m/s.
a) Tính gia tốc của xe
b) Viết phương trình chuyển động của xe kể từ lúc tăng tốc
c) Tính quãng đường mô-tô đi được và vận tốc của mô-tô sau 6 s.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

d) Ngay khi mô-tô bắt đầu tăng tốc thì ở phía trước cách mô-tô một đoạn là 72 m có
một ô-tô thứ hai đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 6 m/s. Hỏi sau bao lâu kể
từ lúc mô-tô tăng tốc thì hai xe gặp nhau
Câu 2: (3 điểm) Người ta thả rơi một hòn đá từ một độ cao h, sau 5s thì vật chạm đất.
Lấy g = 10 m/s2
a) Tính độ cao h và vận tốc của hòn đá khi vừa chạm đất.
b) Tính quãng đường của hòn đá đi được trong giây thứ 5.
------------HẾT-------------
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ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
1C 2C 3C 4B 5C 6 D
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1
Chọn gốc tọa độ tại vị trí xe tăng tốc, chiều dương là chiều chuyển động của xe.
Gốc thời gian là lúc xe bắt đầu tăng tốc.
a. Gia tốc của xe:

a

v  v 0 18  6

 4(m / s 2 )
t
3

b. Phương trình chuyển động của xe 1:

x1  6t  2t 2

c. Quãng đường xe 1 đi được sau 6s:

s  x1  6t  2t 2  108(m)

d. Phương trình chuyển động của xe 2:

x 2  72  6t

Hai xe gặp nhau khi:

x1  x 2  6t  2t 2  72  6t
 t  6s

Câu 2:
Độ cao h:

1
h  gt 2  125(m) (1 điểm)
2
Vận tốc của hòn bi khi vừa chạm đất:

v  gt  50(m / s) (1 điểm)
Quãng đường của hòn bi đi trong 4s đầu

1
h '  gt '2  80(m)
2
Quãng đường của hòn bi đi trong giây thứ 5:

h  h  h '  45(m) (1 điểm)

(1 điểm)
(1 điểm)
(1 điểm)

(1 điểm)
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SỞ GD & ĐT BẮC NINH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3

NĂM HỌC: 2015- 2016

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: VẬT LÍ - LỚP: 10
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1 (2,0 điểm).
1. Viết công thức tính vận tốc và quãng đường rơi trong sự rơi tự do. Giải thích và nêu
rõ đơn vị của từng đại lượng trong công thức.
2. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.

n

Biết rằng sau thời gian 5 s thì vật chạm đất. Hãy xác định h và vận tốc khi chạm đất?

.v

Câu 2 (2,0 điểm).

Lúc 7 giờ, từ hai điểm A và B cách nhau 135 km có hai xe chuyển động thẳng đều
ngược chiều đến gặp nhau. Xe thứ nhất chạy từ A về B có vận tốc 36 km/h, xe thứ hai

en

chạy từ B về A có vận tốc 54 km/h. Chọn: Đường thẳng AB làm trục tọa độ, gốc tọa độ tại
A chiều dương từ A đến B; gốc thời gian lúc 7 giờ.

1. Viết phương trình chuyển động (hay phương trình tọa độ) của hai xe .

uy

2. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau?
3. Xác định thời điểm hai xe cách nhau 45 km?
Câu 3 (1,5 điểm).

nl

Một chất điểm chuyển động tròn đều tâm O, bán kính r = 40 cm với tốc độ dài v =
1,6  m/s. Hãy xác định:

O

1. Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của chất điểm.
2. Số vòng chất điểm chuyển động được trong thời gian 1 phút.

Câu 4 (2,0 điểm).

1. Lực là gì? Nêu đơn vị của lực?




2. Hai lực đồng quy F1 , F2 có cùng độ lớn 40 N và hợp với nhau một góc 600. Xác
định hợp lực của hai lực( vẽ hình).
Câu 5 (1,5 điểm)
Một vật có khối lượng 20kg b t đ晨u chuyển động nhanh d晨n đều và sau khi đi được
10 m thì đạt vận tốc 4 m/s. BR qua ma sát. Tính gia tốc và lực tác dụng vào vật.
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Câu 6 (1,0 điểm)
Một ô tô chạy với vận tốc 45 (km/h) trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng.
Trên c a kính bên xe, các v t nước mưa rơi hợp với phương thẳng đứng một góc 30o .
Xác định vận tốc của giọt mưa đối với đất?
----------------Hết-----------------

O

nl

uy

en

.v

n
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