SỞ GD - ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC DUYÊN HÀ

KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT LÝ 10
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:..................................................................... Lớp: .............................
C©u 1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ kh¸i niÖm lùc?
A. Lùc lµ nguyªn nh©n g©y ra chuyÓn ®éng.
B. Lùc lµ nguyªn nh©n lµm cho vËt thay ®æi vËn tèc.
C. Trong hÖ SI, ®¬n vÞ cña lùc lµ niut¬n (N)
D. Lùc lµ ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho t¸c dông cña vËt nµy lªn vËt kh¸c, kÕt qu¶ lµ truyÒn gia tèc cho
vËt hoÆc lµm vËt bÞ biÕn d¹ng.
C©u 2. Hai chÊt ®iÓm cã khèi l-îng m1 vµ m2 ë c¸ch nhau mét kho¶ng r, gäi G lµ h»ng sè hÊp dÉn. BiÓu
thøc tÝnh lùc hÊp dÉn gi÷a chóng lµ:
mm
m m
mm
mm
A. Fhd = G 1 2
B. Fhd = G 1 2 2
C. Fhd = G 1 2 2
D. Fhd = G 1 2 2
r
r
r
2r
C©u 3. T¹i thêi ®iÓm nµo ®ã, mét vËt ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc tøc thêi lµ 5m/s. NÕu bçng nhiªn c¸c
lùc t¸c dông lªn nã mÊt ®i , khi ®ã vËt sÏ:
A. dõng l¹i ngay
B. chuyÓn ®éng chËm dÇn råi míi dõng l¹i
C. chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu
D. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc 5m/s
C©u 4. Mét vËt cã khèi l-îng 800g chuyÓn ®éng víi gia tèc 0,05m/s2. Lùc t¸c dông vµo vËt lµ:
A. F = 0,4N
B. F = 0,04N
C. F = 40N
D. 16N
C©u 5. Träng lùc t¸c dông lªn mét vËt cã:
A. ®é lín lu«n thay ®æi
B. ®iÓm ®Æt t¹i t©m cña vËt ph-¬ng n»m ngang
C. ®iÓm ®Æt t¹i t©m cña vËt, ph-¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ trªn xuèng
D. ®iÓm ®Æt t¹i t©m cña vËt, ph-¬ng ®øng th¼ng, chiÒu tõ d-íi lªn
Câu 6. Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là
F
F F
A. M  Fd .
B. M  .
C. 1  2 .
D. F1d1  F2 d 2 .
d
d1 d 2
Câu 7 Hợp lực của hai lực song song cùng chiều thỏa mãn điều kiện nào sau đây:
 F1  F2  F 
 F1  F2  F 



A.  F1 d1
B.  F1 d 2


F d

F  d

 2
2

 2
1

 F1  F2  F 
 F1  F2  F 



C.  F1 d1
D.  F1 d 2


F d

F  d

 2
2

 2
1

Câu 8. Các dạng cân bằng của vật rắn là:
A. Cân bằng bền, cân bằng không bền.
B. Cân bằng không bền, cân bằng phiếm định.
C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định.
D. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định
Câu 9. Chọn đáp án đúng. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực
A. phải xuyên qua mặt chân đế.
B. không xuyên qua mặt chân đế.
C. nằm ngoài mặt chân đế.
D. trọng tâm ở ngoài mặt chân đế.
Câu 10. Chọn đáp án đúng. Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi
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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.
Câu 11. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của
vật luôn luôn :
A. song song với chính nó.
B. ngược chiều với chính nó.
C. cùng chiều với chính nó.
D. tịnh tiến với chính nó.
Câu 12: một vật chuyển động trên quãng đường AB dài 1m trong thời gian 5s. Tìm tốc độ trung bình của
vật?
A. 5m/s
B. 0,2m/s
C. 5km/h
D. 0,2Km/h
Câu 13: Cho phương trình chuyển động thẳng đều x= 10+ 5t. tìm thời gian đi được quãng đường 30m?
A. 6s
B. 2s
C. 4s
D. 5s
Câu 14: Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Sau 5s vật đạt vận tốc 10m/s. tìm gia
tốc?
A. 2m/s2
B. 50m/s2
C. 15m/s2
D. 5m/s2
Câu 15: Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc ban đầu 20m/s, gia tốc có độ lớn 2m/s2. Tìm vận
tốc của vật sau khi đi được 64m?
A. 12m/s
B. 16m/s
C. 25,6m/s
D. 26,4m/s
Câu 16: cho phương trình chuyển động x= 10+ 5t+ 2t2. Tìm quãng đường vật đi được sau 5s?
A. 75m
B. 50m
C. 25m
D. 85m
Câu 17. Một người đi từ A đến B cách nhau 50 km mất 1 giờ. Nghỉ tại B 1 giờ và đi trở về A trong 30
phút. Tốc độ trung bình của ngươi đó trong suốt đường đi và về là:
v(m/s)
A. 40 km/h
B. 67 km/h
C. 25 km/h
D. 75 km/h
40
Câu 18. Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc như hình 1. Dựa vào đồ
thị hãy cho biết thông tin nào sau đây là sai:
30
A. Không có giai đoạn nào vật chuyển động đều.
20
B. Trong 20s đầu, vật chuyển động nhanh dần đều.
C. Trong 40s cuối, vật chuyển động chậm dần đều.
10
D. Thời gian chuyển động của vật là 80s.
t(s)
0
Câu 19. Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Quãng
20
40
60
80
đường vật đi được là:
Hình 1
A. 2,2 km.
B. 1,6km.
C. 1,8 km.
D. 2,4 km.
Câu 20. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ vận tốc.
B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
C. Quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của thời gian.
D. Gia tốc là đại lượng không đổi.
Câu 21. Hai ôtô chuyển động thẳng đều hướng về nhau với các vận tốc 40 km/h và 60 km/h. Lúc 7 giờ
hai ôtô cách nhau 150 km. Hai ôtô gặp nhau tại thời điểm:
A. 8 giờ 30 phút.
B. 8 giờ.
C. 7 giờ 30 phút.
D. 9 giờ.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về gia tốc trong chuyển động thẳng:
A. Véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc.
B. Độ lớn của gia tốc được đo bằng thương số giữa độ biến thiên của vận tốc và khoảng thời gian
xảy ra sự biến thiên đó.
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C. Gia tốc là đại lương véc tơ.
D. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 23. Một vật bắt đầu rơi tự do từ độ cao h = 80 m. Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng là (lấy g
= 10m/s2):
A. S = 35 m.
B. S = 45 m.
C. S = 5 m.
D. S = 20 m.
Câu 24. Lực F có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng m thì truyền cho vật gia tốc a.
Thêm vào vật khối lượng m’ thì dưới tác dụng của F gia tốc thu được giảm 1 lần. So sánh m’ và m thì
3
kết quả là:
2m
m
m
A. m’ = 2m.
B.m’ =
.
C. m’ = .
D. m’ = .
3
3
2
Câu 25. Hai chuyển động trên cùng một đường thẳng với vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau
15 phút, khoảng cách giữa hai xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều thì sau 15 phút, khoảng cách giữa hai xe
chỉ giảm 5km.Vận tốc của mỗi xe lần lượt là:
A. 40km/h, 60km/h.
B. 60km/h, 40km/h.
C. 20km/h, 30km/h.
D. 30km/h,20km/h.
Câu 26. Một người đi xe đạp, đi được nửa đoạn đường đầu tiên với vận tốc trung bình 12 km/h và trên
nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình là 20 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường:
A. 15 km/h.
B. 16 km/h.
C.18 km/h.
D.14 km/h.
Câu 27. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường S1 = 24m và S2 = 64m
trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Vận tốc ban đầu và gia tốc của vật có giá trị:
A.v0 = 1 m/s, a = 2,5 m/s 2 .
B. v0 = 1 m/s, a = 2 m/s 2 .
C v0 = 1,5 m/s,a = 2,5 m/s 2 .
D. v0 = 1,5 m/s, a = 2 m/s 2 .
Câu 28. Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s. Khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi
giọt trước rơi 1s là:
A. 3,75 m.
B. 1,25 m.
C. 6,25m.
D. 2m.
2
Câu 29. Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10m/s . Trong hai giây cuối vật rơi được 180m. Thời
gian rơi và độ cao của vật là:
A. 10s; 500m.
B. 10s; 450m.
C. 15s; 500m.
D.15s; 450m.
Câu 30. Một ca nô chạy xui dòng từ bến A đến bến B mất 3h. Khi chạy về thì mất 6h. Biết rằng động cơ
ca nô hoạt động cùng một chế độ khi xui dòng và ngược dòng. Nếu ca nô hỏng máy và trôi theo dòng
nước từ A đến B thì mất bao nhiêu thời gian.
A. 12 giờ.
B. 9 giờ.
C. 15 giờ.
D. 10 giờ.
Câu 31. Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có
khối lượng m1 = 100g, thì lò xo dài 31cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m2 =
100g, chiều dài lò xo khi này là 32cm. Lấy g = 10m/s2. Chiều dài tự nhiên l0 của lò xo là:
A. 30cm.
B. 25cm.
C. 33cm.
D. 28cm.
2
Câu 32. Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 một gia tốc là 3m/s , truyền cho vật khối lượng m2 một
gia tốc 6m/s2. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc là bao nhiêu?
A. 2m/s2
B. 9 m/s2
C. 4,5 m/s2
D. 0,5 m/s2.
Câu 33. Một lực tác dụng vào một vật trong khoảng thời gian 0,6s làm vận tốc vật thay đổi từ 5m/s đến
8m/s (lực cùng phương với chuyển động). Tiếp đó tăng độ lớn của lực lên gấp đôi trong khoảng thời gian
2,2s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm cuối:
A. 30m/s.
B. 14 m/s
C. 19 m/s
D. 27 m/s
Câu 34. Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất nằm ngang với vận tốc ban đầu là v0. Tầm
xa của vật được tính theo công thức:
A. L  v0

2h
g

B. L  v0

2g
h

C. L  v0

gh
2

D. L  v0 gh
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Câu 35. Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất nằm ngang với vận tốc ban đầu là v0. Thời
gian chuyển động của vật là:
A. t 

2h
g

B. t 

h
2.g

C. t 

v02
g

D. t 

h
v0

Câu 36. Hai vật m1 = 1kg, m2 = 0,5kg nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ và được kéo lên thẳng đứng
nhờ lực F = 18N đặt lên vật một. Lấy g = 10m/s2. Gia tốc chuyển động của hệ là:
A. a = 2 m/s2.
B. a = 12 m/s2.
C. a = 6 m/s2.
D. a = 4 m/s2.
Câu 37. Hai vật có khối lượng m1 = 4kg, m2 = 1kg nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ, được vắt qua một
ròng rọc cố định có khối lượng không đáng kể. Bỏ qua ma sát giữa ròng rọc và sợi dây, lấy g = 10m/s2.
Gia tốc chuyển động của hệ là:
A. a = 6 m/s2.
B. a = 10 m/s2.
C. a = 3 m/s2.
D. a = 4 m/s2.
Câu 38. Để lực hấp dẫn giữa hai vật tăng 9 lần thì cần phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai vật:
A. Giảm 3 lần.
B. Tăng 3 lần.
C. Giảm 9 lần.
D. Tăng 9 lần.
Câu 39. Một vật trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng nghiêng, có góc nghiêng  . Gọi g là gia tốc rơi
tự do, khi đó vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc:
A. a  g sin 
B. a  g cos 
C. a  g sin   cos  
D. a  g.tg
Câu 40. Một vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống, với góc nghiêng  . Ma sát giữa vật và mặt
phẳng nghiêng là  . Gọi g là gia tốc rơi tự do, khi đó vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc:
A. a  g.Sin  .Cos 

C. a  g..Sin  Cos 

B. a  g..Sin
D. a  .g.tg
----------- HẾT ----------
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