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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 10 (CT Chuẩn) 

Năm học : 2016-2017 

A.LÝ THUYẾT: 

Chƣơng 1: Động học chất điểm 

1.Chuyển động cơ. + Chất điểm là gì? + Nêu cách xác định vị trí một oto trên đường và vị trí một vật trên một 

mặt phẳng. + Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.  

2. Chuyển động thẳng đều. + Chuyển động thẳng đều là gì? Các đặc điểm của một vật chuyển động thẳng đều. + 

Tốc độ trung bình là gì? Nêu công thức tính tốc độ trung bình. + Công thức tính quãng đường đi được và phương 

tringf chuyển động của chuyển động thẳng đều. + Cách vẽ và cách đọc đồ thị x(t) của chuyển động thẳng đều.  

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều. + Phân biệt chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm 

dần đều. + Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều: Định nghĩa, công thức tính độ lớn, phương và chiều của 

vecto gia tốc, dựa vào vecto gia tốc và vecto vận tốc để phân biệt các loại chuyển động. + Các phương trình 

chuyển động, công thức tính quãng đường, vận tốc và liên hệ s,v,a.  

4. Sự rơi tự do. + Định nghĩa và các đặc điểm của rơi tự do. + Đặc điểm của gia tốc rơi tự do. + các công thức.  

5. Chuyển động tròn đều. + Định nghĩa. + Chu kì, tần số là gì? +Các loại tốc độ của chuyển động tròn đều và sự 

liên hệ của chúng. + Nêu các đặc điểm và công thức tính gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều. 

Chƣơng 2: Động lực học chất điểm  

1.Tổng hợp và phân tích lực. + Nêu định nghĩa của lực và cách nhận biết khi nào thì có hợp lực tác dụng vào 

vật+ Tổng hợp lực là gì? Hợp lực của hai lực động quy có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào? + Phân tích lực 

là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực động quy. +  Điều kiện cân bằng của chất điểm  

2.Ba định luật Niu-tơn.+ Phát biểu và viết công thức (nếu có) của các định luật I,II,III Niuton. + Nêu định nghĩa 

và các tính chất của khối lượng. + Quán tính là gì? Giải thích một số hiện tượng dựa vào quán tính. + Nêu các đặc 

điểm của lực và phản lực.  

3.Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn. + Phát biểu định luật và viết công thức, giới thiệu các đại lượng 

trong công thức của định luật vạn vật hấp dẫn. + Công thức tính g và giải thích vì sao càng lên cao thì g và trọng 

lượng của một vật càng giảm.  

4.Lực đàn hồi của lò xo. + Phát biểu và viết công thức của định luật Húc đối với lò xo. + Nêu phương, chiều, 

điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo, của sợi dây, trên mặt tiếp xúc.  

5. Lực ma sát. + nêu các đặc điểm của lực ma sát trượt, lăn, nghỉ. + Hệ số ma sát phụ thuộc và không phụ thuộc 

vào những yếu tố nào? + Lực ma sát nghỉ nói chung là có lợi hay có hại? Vì sao?  

6. Lực hƣớng tâm. + Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới không? + viết công thức tính lực hướng tâm. + 

Nêu vài ví dụ về ứng dụng của lực li tâm. 

Chƣơng 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn  

1.Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song. + Nêu điều kiện cân bằng 

của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song. + Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng 

quy. + Trọng tâm là gì? Nêu cách xác định trọng tâm của một số vật phẳng, mỏng.  

2.Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực. + Momen lực đối với một trục quay là gì? Cách xác 

định cánh tay đòn. + Khi nào có lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định mà không tạo ra momen. + Phát 

biểu quy tắc momen. + các dạng cân bằng và đặc điểm.  

3. Qui tắc hợp lực song song cùng chiều: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực  song song cùng chiều.   

 

B. BÀI TẬP :    1. Trắc nghiệm: Làm các bài tập sau mỗi bài học trong sách giáo khoa và và làm các bài 

tham khảo. 

2. Tự luận:  + Chú ý các bài tập về chuyển động thẳng; hợp lực ; cân bằng của vật rắn và quy tắt momen.  

  + Làm các bài tập tham khảo. 

C. Bài kiểm tra học kì I quy định nhƣ sau: Mỗi đề có 20 câu trắc nghiệm (8 điểm) và từ 1 

đến 2 bài tập (2 điểm). Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề. 
 

BÀI THAM KHẢO 

A. Trắc nghiệm: 

Mỗi bài có 30 câu trắc nghiệm 
BÀI 1  

1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ: 

A. Chuyển động cơ là sự di chuyển của vật này so với vật khác. 

B. Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật t  nơi này sang nơi khác. 



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

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

2. Chọn câu sai 

A. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian của toạ độ và của vận tốc là những đường thẳng. 

B. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng bao giờ cũng là một đường thẳng xiên góc.  

C. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc. 

D. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng song song với trục thời gian. 

3. Hai thành phố A và B cách nhau 250km trên đường thẳng. Lúc 6h sáng, 2 ô tô chuyển động thẳng đều t  hai 

thành phố đó hướng về nhau. Xe t  A có vận tốc v1 = 60km/h, xe kia có vận tốc v2 = 40 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp 

nhau lúc mấy giờ và vị trí này cách B bao nhiêu km?  

A. 2h30min; 150km.            B. 8h30min; 150km.                   

C. 2h30min; 100km.               D. 8h30min; 100km. 

4. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động tổng quát là: 

A. x = x0 + v0t + 0,5.at
2
.  B. x = x0 + vt.                    

C. x = v0 + at.                          D. x = x0 –  v0t + at
2
/2. 

5. Chọn câu sai? Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều khi 

A. a > 0 và v0 > 0.                B. a > 0 và v0 = 0.                      

C. a < 0 và v0 = 0.                   D. a < 0 và v0 > 0. 

6. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phương trình: x = 5t + 6 –  0,2t
2
 với x tính bằng mét, t tính 

bằng giây. Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm?  

A. 0,4m/s
2
; 5m/s.                  B. 0,4m/s

2
; 6m/s .                      

C. –  0,4m/s
2
; 5m/s.                 D. – 0,2m/s

2
; 5m/s. 

7. Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 

64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h. Gia tốc của đoàn tàu và quãng đường mà đoàn tàu đi thêm được kể t  lúc 

hãm phanh đến lúc d ng lại là? 

A. a = 0,5m/s
2
, s = 100m.                                      B. a = – 0,5m/s

2
, s = 200m.   

C. a = – 0,7m/s
2
, s = 200m.                                           D. a = – 0,5m/s

2
, s = 100m.  

8. Chọn câu sai. Hai vật có khối lượng (m2 > m1) được thả rơi tự do ở cùng một nơi, cùng một lúc và cùng độ cao 

thì 

A. vật m2  rơi nhanh hơn vật m1.   B. vận tốc của hai vật khi chạm đất là như nhau. 

C. rơi cùng một gia tốc g.                     D. hai vật chạm đất cùng một lúc. 

9. Một vật rơi tự do t  độ cao 45 m, tại nơi có g = 10 m/s
2
. Tốc độ khi vật v a chạm đất là?  

A. 30 m/s.                           B. 15 m/s.                             C. 90 m/s.   D. 45 m/s. 

10. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm và bán kính quỹ đạo của chất điểm 

chuyển động tròn đều đúng là: 

A. v = ωr; aht = v
2
/r. B. v = ω/r; aht = v

2
/r. C. v = ωr; aht = v/r. D. v = ωr; aht = v

2
.r.  

11. Chọn câu sai. Trong chuyển động tròn đều 

A. véc tơ gia tốc của chất điểm luôn hướng vào tâm.   

B. véc tơ vận tốc của chất điểm không đổi.  

C. độ lớn của véc tơ gia tốc của chất điểm không đổi.  

D. véc tơ gia tốc của chất điểm luôn vuông góc với véc tơ vận tốc.  

12. Hai lực cân bằng không thể có 

A. cùng  hướng  B. cùng phương  C. cùng giá  D. cùng độ lớn 

13. Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 15N và 11N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của 

hợp lực? 

A. 27 N    B. 11N                     C. 2N D. 3N 

14. Một vật có trọng lượng P = 20 N đứng cân bằng nhờ 2 dây (hình vẽ), OA làm với trần một góc 60
0
 và OB nằm 

ngang. Độ lớn của lực căng T1 của dây OA bằng: 

  A. 20 N                                B. N
3

340
 

  C. N 320                           D. 40 N 

15. Lực và phản lực là hai lực 

A. cùng giá, cùng độ lớn và cùng chiều.   

B. cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều. 

C. cân bằng nhau.   

D. cùng giá, ngược chiều, có độ lớn khác nhau. 



16. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức d ng lại.  

B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên vật. 

C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật đứng yên.      

D. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn hợp lực tác dụng lên vật khác không.  

17. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là: 

A. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.   B. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. 

C. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.   D. Lực mà ngựa tác dụng vào xe. 

18. Tác dụng lực F lên vật có khối lương m1, gia tốc của vật là 6m/s
2. Tác dụng lực F lên vật có khối lượng m2, gia 

tốc của vật là 3m/s2. Nếu tác dụng lực F lên vật có khối lượng m = (m2 –  m1) thì gia tốc của vật m bằng 

A. 9 m/s
2
  B. 2 m/s

2
   C. 3m/s

2
     D. 6 m/s

2
 

19. Hai quả cầu giống nhau có bán kính 40cm, khối lượng 50kg. Tính lực hấp dẫn giữa chúng khi đặt để bề mặt 

chúng cách nhau 1m? 

A. 0,5147 .10
-7

 N B. 0,5147 .10
-9

 N C. 0,5147 .10
-5

 N D. 0,5147 .10
-9

 N  

20. Một vật nhỏ có khối lượng m. Nếu đặt vật trên mặt đất thì nó có trọng lượng là 12 N. Biết Trái Đất có bán kính 

R, để vật có trọng lượng là 3 N thì phải đặt vật cách tâm Trái Đất một khoảng r bằng  

A. R    B. 2R    C. 3R                          D. 4R 

21. Lực ma sát trượt không phụ thuộc các yếu tố nào? 

A. Diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.  B. Bản chất và các điều kiện về bề mặt. 

C. Áp lực tác dụng lên vật.  D. Tình trạng của hai mặt tiếp xúc . 

22. Người ta tác dụng một lực 2N vào một lò xo có độ cứng 50N/m. Độ biến dạng của lò xo là: 

A. 4cm.  B. 0,04cm.  C. 1cm.  D. 10cm. 

23. Dùng một lò xo để treo thẳng đứng một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo 

thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là 

A. 1 cm   B. 2 cm   C. 3 cm   D. 4 cm 

24. Một xe khối lượng 1 tấn, chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường ngang với gia tốc 1m/s
2
. Biết g = 

10m/s
2
 và hệ số ma sát bằng 0,02. Tính lực kéo.  

A. 200 N  B. 1200 N  C. 1000 N  D. 800 N 

25. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 22cm. Khi bị nén, lò xo dài 20cm và lực đàn hồi của nó bằng 4N. Hỏi khi bị 

kéo thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? Biết lực đàn hồi lúc này bằng 8N. 

A. 18 cm  B. 22 cm   C. 26 cm                  D. 24 cm 

26. Một xe đang chuyển động trên đường nằm ngang thì tắt máy rồi đi thêm được 250m nữa thì d ng lại. Biết hệ 

số ma sát là 0,02 và g = 10m/s
2
 . Vận tốc của xe lúc bắt đầu tắt máy là  

A. 10 m/s  B. 5 m/s  C. 8 m/s  D. 12 m/s 

27. Chọn đáp án đúng: Mức vững vàng của cân bằng đƣợc xác định bởi  

A. độ cao của trọng tâm.   B. diện tích của mặt chân đế. 

C. giá của trọng lực.    D. độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế. 

28. Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ? 

A. 10 N.  B. 10 N.m.  C. 11N.  D.11N.m. 

29. Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ nhất 

60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Mỗi người sẽ chịu một lực bằng:  

A. Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N. B. Người thứ nhất 600N, người thứ hai: 400N. 

C. Người thứ nhất 500N, người thứ hai: 500N. D. Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N. 

30. Một thanh dài ℓ = 1 (m), khối lượng m = 1,5 kg. Một đầu thanh được gắn vào 

trần nhà nhờ một bản lề, đầu kia được giữ bởi một sợi dây treo thẳng đứng như 

hình vẽ. Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s
2
. 

Lực căng của dây bằng 

A. 6 N   B. 15 N  C. 3 N   D. 9 N 

 

Đáp án: 1C 2B 3D 4A 5D 6C 7D 8A 9A 10A 11B 12A 13B 14B 15B 16D 17B 

18D 19A 20B 21A 22A 23C 24B 25C 26A 27D 28D 29A 30A 

 

BÀI 2: 

Câu 1. Hãy chọn câu đúng. 

A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. 

B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. 



C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. 

D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. 

Câu 2. T  thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng? 

A. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang. 

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

C. Một viên bi rơi tự  do t  độ cao 2m xuống mặt đất. 

D. Một chiếc là rơi t  độ cao 3m xuống mặt đất. 

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

được của chất điểm sau 2h là:  

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

Câu 4. Trong các câu dưới  đây câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

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

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.     

C. gia tốc là đại lượng không đổi.                        

D. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. 

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

để xe đạt được vận tốc 36km/h là:  

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

Câu 6. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 10t + 4t
2
 (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 7: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với đồ thị vận tốc như hình vẽ. Công 

thức đường đi của chuyển động này là (trong đó s tính bằng mét, t tính bằng giây). 

A. s = 15t + 0,25t
2
   B. s = 15t  0,25t

2
  

C. s =  15t + 0,25t
2 

D. s =  15t  0,25t
2
 

Câu 8: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 24 

m và s2 = 64 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4 s. Xác định vận tốc 

ban đầu và gia tốc của vật. 

A.   v0  = 1 m/s, a = 2,5 m/s
2   

 B.   v0  = 2 m/s, a = 2,5 m/s
2
 

C.   v0  = 1,5 m/s, a = 2 m/s
2    

D.   v0  = 0,5 m/s, a = 2 m/s
2
 

Câu 9. Chọn đáp án sai. 

A. Tại một vị trí 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 10. Một vật được thả rơi không vận tốc đầu t  độ cao 20 m, lấy g = 10 m/s
2
. Bỏ qua lực cản không khí. Hỏi 

sau bao lâu vật sẽ chạm đất? 

A.  2 s.          B.  3 s.           C.  4 s.               D.  5 s. 

Câu 11. Trong các câu dưới  đây câu nào sai? Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm: 

A. Đặt vào vật chuyển động.    B. Phương tiếp tuyến quỹ đạo. 

C. Chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.  D. Độ lớn a = v
2
/r. 

Câu 12. 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 ổn định. 

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

Câu 13. Phát biểu nào sai khi nói về lực: 

A. Lực là một đại lượng vectơ            

B. Đường thẳng mang vectơ lực là giá của lực  

C. Lực có thể làm vật chuyển động có gia tốc hoặc biến dạng   

D. Lực  tác dụng luôn ngược hướng với hướng chuyển động của vật 

Câu14.. Lực tổng hợp của hai lực đồng qui có giá trị lớn nhất khi 

A. Hai lực thành phần cùng phương, cùng chiều. B. Hai lực thành phần cùng phương, ngược chiều. 

C. Hai lực thành phần vuông góc với nhau. D. Hai lực thành phần hợp với nhau một góc khác không. 

Câu 15: Cho 2 lực đồng qui có cùng độ lớn F. Để hợp lực cũng có độ lớn bằng F thì góc giữa hai lực phải có độ 

lớn bằng  

A. 0
0
.   B. 60

0
.   C. 90

0
.   D. 120

0
. 

V(m/s) 

t(s) O 

10 

15 

10 



Câu 16: Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính? 

A. Chiếc bè trôi trên sông. B. Vật rơi trong không khí. 

C. Giũ quần áo cho sạch bụi. D. Vật rơi tự do.    

Câu 17. Một quả bóng, khối lượng 400g đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 200 N. Thời 

gian chân tác dụng  vào bóng là 0,01 s. Quả bóng bay đi với tốc độ: 

A. 0,5 m/s  B. 5 m/s  C. 50 m/s  D. 0,05m/s 

Câu 18. Một lực tác dụng vào một vật trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi t  8 cm/s đến 5 

 cm/s (lực cùng phương với chuyển động). Tiếp theo đó, tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong khoảng thời gian 2,2 

s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm cuối. 

A. 10 cm/s  B. 12 cm/s  C. 15 cm/s  D. – 17cm/s 

 Câu 19. Lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào 

A. Thể tích của hai vật.  B. Khối lượng và khoảng cách giữa hai vật. 

C. Môi trường giữa hai vật. D. Khối lượng của Trái Đất. 

Câu 20.  Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km.Lực hấp dẫn giữa chúng là:  

A. 0,167 .10
-9

N B. 0,167 .10
-3

N C. 0,167N  D. 1,6N 

Câu 21: Một lò xo nhẹ, biến dạng đều, độ dài tự nhiên  ℓ0  = 18 cm, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng 

200g thì lò xo dài 20cm. Cho g = 10m/s
2
. Độ cứng của lò xo đó bằng 

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

Câu 22. Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi. 

A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng. B. Luôn là lực kéo. 

C. Tỉ lệ với độ biến dạng.  D. Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng. 

Câu 23. Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích 

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

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

Câu 24.  Một vận động viên môn “hốc cây” (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc 

độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng với mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8 m/s
2
. Quãng đường quả bóng đi 

được là: 

A. 51m.  B. 39m.  C. 57m.  D. 45m. 

Câu 25. Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang dưới tác dụng của một lực đẩy nằm 

ngang có độ lớn 150 N. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2.  Lấy 

g = 10 m/s
2
. 

A. 1 m/s
2

.  B. 1,01 m/s
2
.  C. 1,02m/s

2
.  D. 1,04 m/s

2
. 

Câu 26. Một mặt phẳng AB nghiêng một góc 30
0
 so với phương ngang rồi nối tiếp một mặt phẳng ngang BC. Biết 

AB = 1 m, BC = 10,35 m, hệ số ma sát trên mặt phẳng nghiêng 1 = 0,1. Lấy g = 10 m/s
2
. Một vật khối lượng m 

trượt không vận tốc ban đầu t  đỉnh A tới C thì d ng lại. Vận tốc của vật tại B và hệ số ma sát 2 trên mặt phẳng 

ngang lần lượt. 

A. 2  m/s, 0,01. B. 3 2  m/s, 0,01. C. 1,57m/s, 0,03. D. 2,87 m/s, 0,04. 

Câu 27. Momen lực tác dụng lên một vật là đại lượng 

A. dùng để xác định độ lớn của lực tác dụng.   B. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực. 

C. đặc trưng cho tác dụng làm vật chuyển động tịnh tiến. D. luôn luôn có giá trị dương. 

Câu 28.  Chọn đáp án đúng. Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là : 

A. Chuyển động thẳng và chuyển động xiên.  B. Chuyển động tịnh tiến. 

C. Chuyển động quay .    D. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay. 

Câu 29.  Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai 

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

A. Cách thùng ngô 30cm, chịu lực 500N. B. Cách thùng ngô 40cm, chịu lực 500N. 

C. Cách thùng ngô 50 cm, chịu lực 500N. D. Cách thùng ngô 60 cm, chịu lực 500N. 

Câu 30. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 5 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với 

tường một góc  = 20
0
. Bỏ qua ma sát ở chổ tiếp xúc giữa quả cầu với tường, cho g = 9,8 m/s

2
. Lực 

căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu gần bằng  

A. T = 52 N, N = 17,8 N.  B. T = 42 N, N = 16 N. 

C. T = 50 N, N = 14,5 N.  D. T = 38 N, N = 15N. 

 

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

25A 26D 27B 28D 29D 30A  

 

 



BÀI 3:  

Câu 1:Hãy chọn câu đúng. 

A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. 

B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. 

C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. 

D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. 

Câu 2:Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ Ox có chiều dương là chiều chuyển động, 

gốc toạ độ O cách  vị  trí vật xuất phát một  khoảng OA = x0 . Phương trình chuyển động của vật là: 

A. x = x0 + at.  B. x = x0 +vt.  C. x = v0t + at
2
/2.            D. x = x0 + v0t + at

2
/2.  

Câu 3: Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với vận tốc 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với vận tốc 40 km/h. Vận tốc 

trung bình của xe là: 

A.v = 34 km/h.  B. v = 35 km/h. C. v = 30 km/h.  D. v = 40 km/h 

Câu 4: Chuyển động nào dưới đây không phải  là chuyển động thẳng biến đổi đều? 

A. Một viên bi lăn thẳng trên máng nghiêng.    

B. Một vật rơi t  độ cao h xuống mặt đất. 

C. Một ôtô chuyển động t  Hà nội tới thành phố Hồ chí minh.   

D. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng 

Câu 5: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 10t + 4t
2
 (x:m; t: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 6:Một ô tô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm 

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

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

Câu 7: Một xe lửa bắt đầu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s
2
. Khoảng thời gian để xe 

đạt được vận tốc 36km/h là:  

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

Câu 8: Chọn đáp án sai. 

A. Tại một vị trí 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 9: Một vật được thả rơi tự do t  độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự 

do g = 9,8 m/s
2
. Vận tốc của vật khi chạm đất là:  

A. v = 9,8 m/s.   B. v ≈ 9,9 m/s.  C. v = 1,0 m/s.   D. v ≈ 9,6 m/s. 

Câu 10: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ T và giữa tốc độ góc  với tần số f trong chuyển 

động tròn đều là: 

A. f
T

.2;
2




  . B. fT .2;.2   . C. 
f

T



2

;.2  . D. 
fT







2
;

2
 . 

Câu 11: Hãy chỉ ra câu  sai? Chuyển động tròn đều là chuyển  động có các đặc điểm: 

A. Quỹ đạo là đường tròn. B. Tốc độ dài không đổi.      C. Tốc độ góc không đổi.  D. Vectơ gia tốc không đổi. 

Câu 12:Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực mà 

A. ngựa tác dụng vào xe.   B. xe tác dụng vào ngựa. 

C. ngựa tác dụng vào mặt đất.  D. mặt đất tác dụng vào ngựa. 

Câu 13: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N.  Biết góc của hai lực là 90
0
. Hợp lực có độ lớn là 

A. 1N.    B. 2N.   C. 15 N.   D. 25N. 

Câu 14: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N.  Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng : 

A. 30
0
.    B. 45

0
.   C. 60

0
.    D. 90

0
. 

Câu 15:Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn 

A. tác dụng vào cùng một vật.   B. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá. 

C. tác dụng vào hai vật khác nhau.  D. không cần phải bằng nhau về độ lớn. 

Câu 16: Khi độ lớn lực tác dụng lên một vật tăng lên hai lần và khối lượng vật đó giảm đi hai lần thì gia tốc của 

vật sẽ   

A. tăng lên hai lần.                   B. giảm đi hai lần. C. tăng lên bốn lần.               D. không đổi. 

Câu 17:Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng của hợp lực 1,0N, vật chuyển động trong 

khoảng thời gian 2,0 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là: 

A. 0,5m.   B. 2,0m.  C. 1,0m.   D. 4,0m 



Câu 18:Một vật có khối lượng 5,0kg, chịu tác dụng của một lực không đổi làm vận tốc của nó tăng t  2,0m/s đến 

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

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

Câu 19:Gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao càng giảm vì: 

A. gia tốc rơi tự do tỷ lệ thuận với độ cao.   

B. gia tốc rơi tự do tỷ lệ nghịch với bình phương độ cao của vật so với tâm Trái Đất. 

C. khối lượng của vật giảm.     

D. khối lượng của vật tăng. 

Câu 20:Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán 

kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng  

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

Câu 21:Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi. 

A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.                         B. Luôn là lực kéo. 

C. Tỉ lệ với độ biến dạng.                        D. Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng. 

Câu 22:Một vật có khối lượng 800g trượt xuống một mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/s
2
. Lực gây ra gia 

tốc này bằng bao nhiêu?   

A. 16N.   B. 1,6N.  C. 1600N.   D. 160N. 

Câu 23: Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu  vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 

cm? 

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

Câu 24: Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động trên mặt sàn ngang dưới tác dụng của một lực kéo theo 

phương ngang có độ lớn là 150 N. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 

0,2.  Lấy g = 10 m/s
2
. 

A. 1 m/s
2

.   B. 1,01 m/s
2
.  C. 1,02m/s

2
.   D. 1,04 m/s

2
. 

Câu 25: Kéo dọc theo trục một lò xo nhẹ, biến dạng đều có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi lực đàn hồi bằng 5N thì 

lò xo có chiều dài 24 cm. Khi lực đàn hồi bằng 10N thì lò xo có chiều dài là  

A. 28cm.   B. 48cm.  C. 40cm.   D. 22 cm. 

Câu 26:Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ 

đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng với mặt băng là 0,10. Lấy g = 10 m/s
2
. Quãng đường quả bóng đi 

được là: 

A. 50m.   B. 39m.  C. 57m.   D. 45m. 

Câu 27: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng 

phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện 

A. 231 FFF


 ;  B. 321 FFF


 ; C. 321 FFF


 ;  D. 321 FFF


 . 

Câu 28:Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ? Vị trí trọng tâm của một vật  

A. phải là một điểm của vật.   B. có thể trùng với tâm đối xứng của vật. 

C. có thể ở trên trục đối xứng của vật. D. phụ thuộc sự phân bố của khối lượng vật. 

Câu 29:Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ 

nhất 60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Mỗi người sẽ chịu một lực bằng:  

A. Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N B. Người thứ nhất 600N, người thứ hai: 400N 

C. Người thứ nhất 500N, người thứ hai: 500N. D. Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N. 

Câu 30: Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng nhờ một sợi dây song song với mặt 

phẳng nghiêng góc  = 30
0
 so với phương ngang. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. lấy g = 10m/s

2 
. 

Lực căng T của dây và phản lực N của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật bằng. 

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

C. T = 43 (N), N = 43 (N).  D. T = 25 (N), N = 50 (N). 

 

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

24A 25A 26A 27B 28A 29A 30A 

 

 

 

BÀI 4:   

Câu 1: Lúc 10 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 1, cách Đà Nẵng 15 km. Việc xác định vị 

trí ô tô như trên còn thiếu  

A. vật làm mốc.   B. mốc thời gian.   

C. chiều dương trên đường đi.                     D. thước đo và đồng hồ. 



Câu 2: Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox có phương trình tọa độ là :x = x0 + vt (với x0  0 và v  0). 

Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. Tọa độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian.      

B. Vị trí ban đầu của vật không trùng với gốc tọa độ. 

C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.   

D. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ.     

Câu 3: Hai thành phố A và B cách nhau 180km trên đường thẳng. Lúc 7h sáng, 2 ô tô chuyển động thẳng đều qua 

hai thành phố đó hướng về nhau. Xe đi t  A có vận tốc vA = 50km/h, xe đi t  B có vận tốc vB = 40 km/h. Hỏi 2 ô 

tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ và vị trí này cách B bao nhiêu? 

A. 2h ; 80km.           B. 9h ; 100km.             C. 2h ; 100km.            D. 9h ; 80km 

Câu 4: Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều thì 

A. vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc hai. 

B. gia tốc thay đổi theo thời gian. 

C. vận tốc biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. 

D. gia tốc là hàm số bậc nhất theo thời gian. 

Câu 5:  Khi ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga, chuyển động 

nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 25 m/s. Gia tốc và vận tốc của ô tô sau 40s kể t  lúc bắt đầu tăng ga là  

A. a = 0,5 m/s
2
;  v = 20 m/s.    B. a = 0,5 m/s

2
;  v = 35m/s. 

C. a = 0,2 m/s
2
 , v = 8m/s.    D. a =1,4 m/s

2
, v = 66m/s. 

Câu 6: Một xe đạp chuyển động thẳng chậm dần đều lên dốc dài 50m. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/h và 

vận tốc cuối dốc là 3m/s. Gia tốc và thời gian lên dốc của xe là 

A. a = 0,16 m/s
2
; t = 12,5s                                     B. a = – 0,16 m/s

2
; t = 12,5s 

C. a = – 0,61 m/s
2
; t = 12,5s                                       D. a = –1,6 m/s

2
; t = 12,5s 

Câu 7:  Cùng một lúc, vật thứ nhất đi t  A đến B với vận tốc ban đầu 10 m/s, chuyển động thẳng chậm dần đều 

với gia tốc 0,2 m/s
2
; vật thứ hai chuyển động thẳng nhanh dần đều, không vận tốc đầu t  B về A với gia tốc 0,6 

m/s
2
. Biết AB = 560m. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng t  A đến B, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu 

chuyển động. Xác định thời điểm 2 vật có cùng độ lớn vận tốc và tính vận tốc lúc này? 

A. 25s; 7,5 m/s            B. 12,5s; 7,5 m/s            C. 25s; 15 m/s            D. 12,5s; 15 m/s             

Câu 8: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do? 

A. Một máy bay đang hạ cánh  B. Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nước 

C. Một hòn bi được thả t  trên xuống D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống 

Câu 9: Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s
2
 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do t  độ 

cao 45m xuống tới đất sẽ là :  

A.vtb = 15m/s.  B. vtb = 20m/s.  C. vtb =10m/s.  D. vtb = 30m/s. 

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

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

B. chuyển động nào có chu kì quay nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn. 

C. chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kì nhỏ hơn. 

D. có cùng chu kì, chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn. 

Câu 11: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất chuyển động là tròn đều ở độ cao 300 km với tốc độ 7,9 km/s. Tính tốc độ 

góc, chu kì của vệ tinh. Coi bán kính trái đất bằng 6400 km 

A. ω ≈ 11,8.10
-3

 (rad/s); T ≈ 5,32.10
3
 s                               B. ω ≈ 1,2.10

-3
 (rad/s); T ≈ 53,2.10

3
 s 

C. ω ≈ 1,18.10
-3

 (rad/s); T ≈ 5,23.10
4
 s                              D. ω ≈ 1,18.10

-3
 (rad/s); T ≈ 5,32.10

3
 s 

Câu 12: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng? 

A. Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2                 

 B. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2 

C. Trong mọi trường hợp, F thỏa mãn: |F1 – F2| ≤ F ≤ F1 + F2.           

D. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2 

Câu 13: Có hai lực 1F và 2F  vuông góc với nhau. Các độ lớn là 7N và 24N. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao 

nhiêu? 

A. 31 N                            B. 25 N                                C. 168 N                                D. 625 N 

Câu 14: Có hai lực bằng nhau cùng độ lớn F. Nếu hợp lực của chúng cũng có độ lớn bằng F thì góc tạo bởi hai lực 

thành phần có giá trị nào sau đây 

A. 30
0
                              B. 60

0
                                    C. 120

0
                                  D. 150

0
 

Câu 15: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn  

A. phải tác dụng vào cùng một vật.   B. phải tác dụng vào hai vật khác nhau. 

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



Câu 16: Một viên bi chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể). Nhận 

xét nào sau đây là sai? 

A. Gia tốc của vật bằng không.    

B. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 

C. Gia tốc của vật khác không. 

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

Câu  17: Một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng của hợp lực 1N có phương ngang trong 

khoảng thời gian 2 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là: 

A. 0,5m.  B.2,0m.  C. 1,0m.  D. 4,0m 

Câu  18: Một vật có khối lượng 5kg, chịu tác dụng của một lực không đổi làm vận tốc của nó tăng t  2m/s đến 

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

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

Câu 19: Chọn đáp án Đúng: Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trên mặt đất là P, còn khi ở trong con tàu vũ trụ 

đang bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo có bán kính 2R (R là bán kính Trái Đất) là P’. So sánh P’với P thì  

A. P’ = P.  B. P’ = 2P.  C. P’ = P/2.  D. P’ = P/4.  

Câu 20:  Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán 

kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng  

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

Câu 21:  Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật 

chuyển động chậm dần vì có 

A. lực tác dụng ban đầu.  B. phản lực.  C. lực ma sát.  D. quán tính. 

Câu 22: Khi áp lực của vật lên mặt tiếp xúc tăng lên thì hệ số ma sát giữa vật và mặt tiếp xúc đó sẽ 

A. tăng lên.  B. giảm đi.  C. không thay đổi.  D. có thay đổi. 

Câu 23:  Chọn đáp án đúng: Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, khi lò xo biến dạng thì hướng của lực đàn hồi ở 

đầu lò xo sẽ 

A. hướng theo trục và hướng vào trong. B. hướng theo trục và hướng ra ngoài. 

C. hướng vuông góc với trục lò xo.  D. luôn ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng. 

Câu 24:  Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu  vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 

cm? 

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

Câu 25: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia 

một lực 1N để nén lo xo. Chiều dài của lò xo khi bị nén là: 

A. 2,5cm.  B. 12.5cm.   C. 7,5cm.   D. 9,75cm. 

Câu 26:  Một vận động viên môn “hốc cây” (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc 

độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng với mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/s
2
. Hỏi quả bóng đi được 

một đoạn đường bằng bao nhiêu thì d ng lại?   

A. 51m.  B. 39m.   C. 57m.   D. 45m. 

Câu 27: Điền t  cho sẵn dưới đây vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vât lí: “Muốn cho một vật có trục quay cố định 

ở trạng thái cân bằng, thì tổng các . . . . . .có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các . . .    

. .   có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 

A. mômen lực.  B. hợp lực.   C. trọng lực.   D. phản lực. 

Câu 28: Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật.  

A. Mặt bàn học.  B. Cái tivi.  C. Chiếc nhẫn trơn.  D. Viên gạch thẻ. 

Câu 29: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ 

nhất 60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Mỗi người sẽ chịu một lực bằng:  

A. Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N  B. Người thứ nhất 600N, người thứ hai: 400N 

C. Người thứ nhất 500N, người thứ hai: 500N.  C. Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N. 

Câu 30:Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng nhờ một sợi dây song song với mặt 

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

2 

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

A. T  = 25 (N), N = 43,3 (N).  B. T =  50 (N),  N = 25 (N).  

C. T = 43,3 (N), N = 25 (N).  D. T = 25 (N), N = 50 (N). 

 

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

25C 26A 27A 28C 29A 30A. 

 

 



BÀI 5:  
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất: Một người đang ngồi trên ôtô nói với bạn qua điện thoại: “mình đang 

chuyển động”. Vật mà người này chọn làm mốc có thể là 

A. bác tài của ôtô người này đang ngồi.  B. một cây xanh bên đường.   

C. một xe máy đang chạy qua mặt người đó.  D. một ôtô khác. 

Câu 2: Trong ph. trình x = x0 + v(t –  t0) thì x0 và t là 

A. tọa độ và thời điểm ứng với vị trí đầu của vật.  B. tọa độ đầu và khoảng thời gian vật đi được. 

C. tọa độ đầu và thời điểm ứng với tọa độ sau của vật. D. tọa độ lúc sau và thời gian vật đi được. 

Câu 3: Trong 4 đồ thị dưới đây đồ thị nào biểu diễn vật chuyển động  thẳng đều theo chiều (+)? 

  

       

 

 

 

                              

 

A. hình 1&2.    B. hình 1&4.  C. hình 1,2 &4.     D. hình 1,2 &3. 

Câu 4: Cách phân biệt chuyển động thẳng biến đổi đều nào sau đây là đúng?: Trong chuyển động thẳng 

A.  nhanh dần đều vectơ gia tốc cùng chiều (+). B.  chậm dần đều vectơ gia tốc ngược chiều (+). 

C.  nhanh dần đều giá trị của gia tốc luôn dương. D. chậm dần đều vectơ gia tốc ngược chiều chuyển động. 

Câu 5: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox có phương trình x = 2t + 0,5t
2
 (m,s) Gia tốc, tọa độ và vận 

tốc của chất điểm ở thời điểm t = 3s là:  

A. 1m/s
2
, 10,5m, 5m/s.  B. 1m/s

2
, 10,5m, – 5m/s.  

C. 1m/s
2
, 5m, 10,5m/s.       D. 0,5m/s

2
, 10,5m, 10m/s. 

Câu 6:Chuyển động của xe máy được mô tả ở đồ thị bên. Tốc độ trung bình  

của xe t  lúc bắt đầu đến lúc d ng là: 

A. 15,71m/s  B. 13,33m/s  C. 20m/s  D. 18,57m/s. 

Câu 7: Trong công thức vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều v = vO + 

at. Đại lượng không thể có giá trị  âm là  

A. v.                 B. a.                       C. t.               D. v0. 

Câu 8: Tìm ý đúng khi xét một viên gạch và nửa viên gạch rơi tự do cùng một vị trí và cùng độ cao: 

A. Cả viên gạch rơi nhanh hơn vì có trọng lực lớn hơn. B. Nửa viên gạch rơi nhanh hơn vì quán tính nhỏ hơn. 

C. Cả viên gạch rơi chậm hơn vì diện tích lớn hơn.  D. Cả hai viên gạch rơi như nhau. 

Câu 9: Một vật rơi tự do. Khi rơi được đoạn đường S thì có vận tốc V. Đoạn đường rơi thêm được kể t  lúc này 

cho đến khi có vận tốc là 2V là: 

A. S.   B. 2 S.   C. 3 S.    D. 4 S. 

Câu 10: Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính R = 10m. Sau 2 chu kì, quãng đường vật đi được 

bằng 

A. 31,4m     B. 62,8m     C. 125,6m         D. 197,1m  

Câu 11: Trái Đất quay đều quanh trục của nó với chu kì 24h. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Không kể hai cực thì mọi vị trí trên Trái Đất đều có cùng tốc độ góc.   

B. Không kể hai cực thì mọi vị trí trên Trái Đất đều có cùng tốc độ dài. 

C. Không kể hai cực thì mọi vị trí trên Trái Đất đều có gia tốc hướng về tâm Trái Đất.  

D. Chỉ có các vị trí trên đường xích đạo mới có cùng chu kì. 

Câu 12: Một chất điểm đồng thời chịu tác dụng của hai lực có độ lớn lần lượt là 6N và 8N. Hợp lực của hai lực 

này không thể có độ lớn là  

A. 2N.     B. 10N.     C. 15N.         D. 5N.  

Câu 13: Hợp lực là 

A. một lực thay thế cho nhiều lực đồng thời tác dụng vào một vật và làm vật chuyển động. 

B. nhiều lực đồng thời tác dụng vào một vật và có tác dụng giống hệt như các lực ấy. 

C. một lực thay thế cho nhiều lực đồng thời tác dụng vào một vật mà tác dụng thay thế được trong một khoảng 

thời gian. 

D. một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật và có tác dụng giống hệt như các lực ấy.  

Câu 14: Một chất điểm đồng thời chịu tác dụng của hai lực có độ lớn lần lượt là 6N và 8N, hợp lực của hai lực 

này có độ lớn bằng 2N. Góc tạo bởi hai lực này bằng 

A. 0
0
.   B. 90

0
.   C. 120

0
.   D. 180

0
. 

Câu 15: Chọn ý đúng khi nói về lực: 

x 

t O 

h.1 

x 

t O 
h.2 

V 

t 
O 

h.3 

V 

t 
O 

h.4 

V (m/s) 

t(s) 

20 

O 20 60 70 



A. Quãng đường đi được tỉ lệ với lực tác dụng.  B. Khi có lực tác dụng vận tốc vật tăng dần. 

C. Đang chuyển động, ng ng tác dụng lực vật sẽ d ng lại. D. Gia tốc luôn cùng hướng với lực tác dụng vào vật. 

Câu 16: Cặp lực nào sau đây không phải là cặp “Lực và phản lực” theo định luật III Niu-tơn ?  

A. Quả bóng bay đến tác dụng vào tường một lực, tường tác dụng vào quả bóng một lực theo hướng ngược lại. 

B. Vật đặt trên mặt đất chịu tác dụng của lực hút do trái đất gây ra và mặt đất tác dụng ngược trở lại vật một lực. 

C. Người t  thuyền bước lên bờ tác dụng vào thuyền một lực và thuyền tác dụng lại người một lực. 

D. Khi chân người đạp vào mặt đất một lực và mặt đất tác dụng vào chân một lực hướng về phía ngược lại. 

Câu 17: Kéo một vật chuyển động thẳng trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Nếu thôi tác dụng lực lên vật 

thì vật sẽ 

A. d ng lại ngay.     B. tiếp tục chuyển động thẳng chậm dần rồi d ng lại.  

C. thay đổi vận tốc.     D. chuyển sang trạng thái chuyển động thẳng đều. 

Câu 18: Với cùng một lực (cả độ lớn và hướng) và cùng một vị trí. Khi tác dụng vào vật khối lượng m1 thì vật thu 

gia tốc 2m/s
2
. Khi tác dụng vào vật khối lượng m2 thì vật thu gia tốc 3m/s

2
. Nếu lực này tác dụng vào vật có khối 

lượng bằng tổng hai khối lượng trên thì sẽ truyền cho vật gia tốc bằng 

A. 5 m/s
2
.  B. 1,2 m/s

2
.  C. (5/6) m/s

2
.  D. 2,5 m/s

2
. 

Câu 19: Với m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm; m là khối lượng của một vật; M và R là khối lượng và bán 

kính của Trái Đất. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính lực hấp dẫn? 

A. F = (G.M.m)/(R+h)
2
. B. F = (G.m1.m2)/r

2
.  C. P = mg. D. P = (G.M)/(R + h)

2
. 

Câu 20: Một người có khối lượng 50kg đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn bằng 

A. bằng 500N.   B. bé hơn 490N.  C. lớn hơn 495N.    

D. phụ thuộc vào gia tốc rơi tự do tại vị trí người đó đứng..  

Câu 21: Tìm kết luận đúng khi quan sát hai đội đang chơi kéo co: 

A. Đội thắng có lực kéo lớn hơn.   B. Đội thắng có khối lượng lớn hơn. 

C. Đội thắng có lực căng dây lớn hơn.  D. Đội thắng có lực ma sát nghỉ tác dụng lên mặt đất lớn hơn. 

Câu 22: Một vật khối lượng m nằm trên mặt phẳng nghiêng góc  so với phương ngang, có hệ số ma sát nghỉ là 

0,3. Muốn vật không trượt xuống thì góc  phải thỏa điều nào sau đây: 

A. tan ≥ 0,3.   B.  tan > 0,3.  C. tan = 0,4.    D.  tan < 0,3. 

Câu 23: Một ô tô có khối lượng m, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a trên một đường nằm ngang có 

ma sát. Nếu độ lớn lực kéo của động cơ là F thì độ lớn lực ma sát là: 

A. fms =  F –  ma  B. fms =  F  +  ma C. fms =  ma –  F  D. fms =  ma + F 

Câu 24: Kết luận nào sau đây là đúng ? 

A. Khi đang chạy, ma sát giữa lốp xe với mặt đường là ma sát nghỉ. 

B. Khi đi bộ, lực ma sát giữa chân người và mặt đất là ma sát nghỉ. 

C.  Khi đang chạy, ma sát giữa xích và đĩa xe đạp là ma sát lăn. 

D. Khi thắng, ma sát giữa má phanh và vành bánh xe đạp là ma sát lăn.  

Câu 25: Bộ phận giảm xóc của xe máy là ứng dụng của lực nào sau đây: 

A. Đàn hồi.   B. Trọng lực.  C. Hấp dẫn.   D. Ma sát. 

Câu 26: Lần lượt treo một vật nhỏ khối lượng m vào hai lò xo nhẹ đồng chất, tiết diện đều thì thấy lò xo (1) dãn ra 

5cm, lò xo (2) dãn ra 10 cm. Điều nào sau đây là đúng nhất khi so sánh độ cứng k1 và k2 của 2 lò xo này ? 

A. k1  >  k2.  B. k2 =  2 k1.  C. k1  >  2k2.  D. k2  =  k1/2. 

Câu 27: Hai lực cùng độ lớn F1 = F2, đồng quy, tạo nhau một góc 120
0
. Lực thứ ba cân bằng với hai lực này có 

hướng và độ lớn là: 

A. có hướng tạo với mỗi lực góc 120
0
, có độ lớn F3 = F1 và nằm trên hai mặt phẳng với hai lực kia. 

B. là đường chéo của một hình thoi mà hai cạnh là hai lực F1 và F2 trên và có độ lớn bằng F3 = F2. 

C. có hướng tạo với mỗi lực góc 60
0
, có độ lớn F3 = F1 và cùng nằm trên một mặt phẳng với hai lực kia. 

D. có hướng tạo với mỗi lực góc 120
0
, có độ lớn F3 = F1 và cùng nằm trên một mặt phẳng với hai lực kia. 

Câu 28:  Hai người dùng một chiếc gậy nhẹ để khiêng một vật trọng lượng 100N. Điểm treo vật cách vai người 

thứ nhất 60cm và cách vai người thứ hai là 40cm. Lực đè lên vai người 1 và người 2 là F1 và F2. Độ lớn của hai lực 

này là  

A. F1 = 60N; F2 = 40N. B. F1 = 40N; F2 = 60N. C. F1 = 50N; F2 = 50N. D. F1 = 35N; F2 = 65N. 

Câu 29:  Một vật rắn đang quay quanh một trục với tốc độ góc  = 2π rad/s, bỏ qua ma sát. Nếu mômen lực tác 

dụng lên vật mất đi thì 

A. vật d ng lại ngay.     B. vật quay chậm dần rồi d ng lại. 

C. vật quay đều với tốc độ góc  = π rad/s.  D. vật quay đều với tốc độ góc  = 2π rad/s.  

Câu 30: Một thanh gỗ đồng chất, tiết diện đều trọng lượng 1500N đang nằm trên mặt phẳng ngang. Muốn nâng 

một đầu thanh gỗ bằng một lực thẳng đứng tác dụng vào một đầu thì độ lớn lực phải là: 

A. 1500N  B. 1000N  C. 750N  D. 500N 



 

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

24B 25 A 26D 27D 28B 29D 30C  

 

B. Tự luận: 

MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN THAM KHẢO 

Bài 1: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động x = 25 + 2t + t
2 

 ( m,s). 

a. Hãy cho biết vận tốc đầu, gia tốc và toạ độ ban đầu của vật. 

b. Hãy viết công thức đường đi và công thức vận tốc của vật. 

c. Lúc t = 3s, vật có tọa độ và vận tốc là bao nhiêu ? 

Bài 2: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với phương trình  x = 2t
2
 – 5t + 10 ( m,s).  

a. Xác định tọa độ đầu, vận tốc đầu, gia tốc và loại chuyển động của chất điểm. 

b. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của chất điểm kể t  lúc t = 0 cho đến khi d ng lại. 

Bài 3: Một  ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 (m/s) thì tăng tốc, sau 20 giây vận tốc đạt  20 (m/s). 

a) Tìm gia tốc của ô tô 

b) Tìm vận tốc và quãng đường ô tô đi được sau 30 giây t  lúc tăng tốc. 

Bài 4: Một chất điểm chuyển động thẳng với phương trình x = 300 – 10t + 0,5t
2
 (m, s) và không đổi chiều khi 

chuyển động. 

a. Xác định loại chuyển động và chiều chuyển động của chất điểm so với chiều dương của trục tọa độ. 

b. Xác định độ biến thiên vận tốc của chất điểm trong giây thứ 3. 

Bài 5: Một ô tô khởi hành t  O chuyển động thẳng biến đổi đều. Khi qua A và B, ô tô có vận tốc lần lượt là 8m/s 

và 12m/s. Gia tốc của ô tô là 2m/s
2
. Tính: 

a. Thời gian ô tô đi trên đoạn AB. 

b. Khoảng cách t  A đến B, t  O đến A. 

Bài 6: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương của trục x’x. Khi chất điểm qua A thì đạt 

vận tốc vA = 5 m/s, đến B đạt vận tốc vB = 9 m/s. Biết khoảng cách AB = 14 m. 

a. Tính gia tốc chuyển động của chất điểm. 

b. Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc chất điểm qua B. Viết phương trình chuyển động của chất điểm. 

Bài 7: Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của lực kéo Fk = 6N theo phương ngang, bắt đầu chuyển động t  

điểm A. Cho g = 10m/s
2
, hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,1.  

a. Tính gia tốc của vật. 

b. Tính quãng đường AB vật đi được sau 5s. 

c. Khi vật đến B thì ng ng tác dụng lực kéo. Tính thời gian vật đi tiếp t  B cho đến khi d ng lại. 

 Bài 8: Một vật khối lượng m = 4 kg  đang đứng yên trên mặt phẳng ngang thì chịu 

một lực kéo  Fk =  12 N  có hướng song song với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát khi 

vật trượt là 0,2, cho g  = 10 (m/s
2
).  

a)  Tìm độ lớn lực ma sát trượt và gia tốc cuả vật khi chuyển động.  

b) Sau khi đi được 8 m thì lực kéo thôi tác dụng. Tìm thời gian và quãng đường vật đã 

đi thêm t  lúc thôi tác dụng lực cho đến lúc d ng. 

Bài 9: Một vật có khối lượng 15 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Người 

ta kéo vật bằng một lực F = 100 N theo phương hợp với phương ngang một góc α = 

30
0
 như hình vẽ. Sau 2s kể t  lúc bắt đầu chuyển động vật đi được quãng đường 4 m. 

Lấy g = 10 m/s
2
. 

a. Tính gia tốc của vật. 

b. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang. 

Bài 10: Một vật có khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên sàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là  = 

0,4. Tác dụng vào vật lực F có phương nằm ngang. Lấy g = 10 m/s
2
.  

a. Sau 2 giây kể t  lúc tác dụng lực F vật chuyển động thẳng nhanh dần đều và đạt vận tốc 21,6 km/h. Tính độ lớn của 

lực F. 

b. Sau 2 giây trên thì thôi tác dụng lực kéo. Tính quãng đường vật đi được t  lúc bắt đầu kéo đến 6 giây sau. 

Bài 11: Một vật được thả trượt không vận tốc ban đầu t  đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc  = 30
0
 so với phương 

ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là  = 0,5/√3. Tìm  

a. gia tốc của chuyển động ? 

b. Thời gian đi hết dốc và vận tốc của vật khi đến chân dốc, biết dốc dài 20m ? 
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Bài 12: Thanh AB đồng chất, tiết diện đều, đầu A của thanh được gắn vào tường, đầu B treo một vật có khối 

lượng 1kg. Thanh được giữ nằm ngang nhờ sợi dây BC nhẹ, không dãn, dây hợp với thanh một góc 30
0
 như hình 

vẽ. Bỏ qua trọng lượng của thanh. Cho g = 10 m/s
2
.  

a. Tính lực căng dây BC 

b. Tính áp lực của thanh lên tường.  

 Bài 13: a) Thanh cứng AB dài 40 cm, khối lượng không đáng kể có trục quay tại A, 

tại B treo vật có trọng lượng  P = 20 N, thanh được giữ cân bằng nhờ dây CB nhẹ, 

không dãn, góc  = 30
o
                      

b) Tính mô men do trọng lượng P của vật treo gây ra đối với trục quay A. 

c) Tìm lực căng dây CB. 

Bài 14: Một người dùng đòn gánh AB dài 1,5m để gánh hai vật. Đầu A treo vật m1 = 20 

kg, đầu B treo vật m2 = 30 kg. Xác định vị trí đặt vai của người để khi gánh thì đòn 

gánh cân bằng nằm ngang. Tính lực đè lên vai người lúc này. Bỏ qua trọng lượng của 

đòn gánh. (cho g = 10 m/s
2
) 
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