Giáo viên Nguyễn Dũng Tiến lớp 10a9,10a11
1) Mét vËt cã khèi l-îng 50g chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc 50 cm/s th×
®éng l-îng cña vËt lµ:
A. p = 0,025kg.m/s

B. p = 2500g/cm.s

C. p = 0,25kg.m/s

D. p = 2,5kg.m/s
2) Mét vËt chuyÓn ®«ng th¼ng ®Òu trªn mÆt ph¼ng ngang víi vËn tèc v =
72km/h. D-íi t¸c dông cña lùc kÐo F = 40N, cã h-íng t¹o víi ph-¬ng ngang gãc 60 0.
C«ng cña lùc kÐo thùc hiÖn trong mét phót lµ:
A. 24kJ

B. 48 kJ

C. 24 3 kJ

D. 12kJ
3) Trong hÖ SI ®¬n vÞ cña ®éng l-îng lµ:
A. kg.m/s

B. g.m/s

C.kg.m/s2

D.kg.km/s
4) Lùc thùc hiÖn c«ng ©m lªn vËt khi vËt ®ã chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng
ngang lµ:
A. Lùc ma s¸t

B. Lùc ph¸t ®éng

C. Lùc kÐo

D.Träng lùc
5) Mét khÈu sóng cã khèi l-îng 4kg, b¾n ra mét viªn ®¹n cã khèi l-îng 20g víi vËn
tèc 500 m/s theo ph-¬ng ngang. Sóng giËt lïi víi vËn tèc
A. 2,5 m/s.

B. 250 m/s.

C. 25 m/s.

D. 0,25 m/s.
6) Trong qu¸ tr×nh nµo sau ®©y, ®éng l-îng cña «t« ®-îc b¶o toµn:
A. ¤t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn ®o¹n ®-êng cã ma s¸t .
B. ¤t« t¨ng tèc.

C. ¤t« gi¶m tèc.

®Òu.
7) Mét vËt n»m yªn so víi mÆt ®Êt cã thÓ cã:

D. ¤t« chuyÓn ®éng trßn

A. ThÕ n¨ng.

B. §éng n¨ng.

C. VËn tèc.

D.

§éng l-îng.
8) Mét qu¶ ®¹n ph¸o ®ang chuyÓn ®éng th× næ vµ vì thµnh hai m¶nh. Ngay sau
khi næ th×:
A. §éng l-îng ®-îc b¶o toµn.

B. §éng l-îng vµ c¬ n¨ng toµn phÇn

®Òu kh«ng b¶o toµn.
C. ChØ cã c¬ n¨ng ®-îc b¶o toµn.

D. §éng l-îng vµ ®éng n¨ng ®-îc

b¶o toµn.
9) Một quả bóng có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 1,5m/s theo chiều
dương va chạm và dính vào một quả cầu khác khối lượng 2kg đang đứng yên. Động
lượng của hệ sau va chạm là:
A. P = 3kgm/s
0,75kgm/s

B. P = 2,25kgm/s

C. P = 6kgm/s

D. P =

