
 

Viện Điện Tử Viễn Thông 

Kiều Minh Tuấn 

P
ag

e1
 

. 

O 

. 

R 

Hà nội, tháng 11 năm 2016 

 

ĐỀ THI CUỐI KỲ I NĂM 20161-K61 

(Đề 03-04) 

I. Phần Trác Nghiệm 

 

Câu 1:  Một người kéo xe bằng một hợp lực với phương ngang một góc 𝛼 = 300. Xe có khối 

lượng m=240 kg và chuyển động với vận tốc không đổi. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt 

đường k=0,26. Lấy g=10m/s2. Lực kéo có giá trị bằng: 
A.   622,59 N B. 626,49 N C. 614,79 N D. 618,69 N 

 

Câu 2: Một vật cố khối lượng m=10 kg bắt đầu trượt từ đỉnh dốc một mặt phẳng nghiêng cao 

h=20cm. Khi tới chân dốc có vận tốc v=15 m/s. Cho g=10m/s2. Công của lực ma sát là: 
A.   867,7 J B. 853,1 J C. 875 J D. 860,4 J 

 

Câu 3: Một đĩa tròn đồng chất bán kính R=0,15m, có thể quay xung quanh một trục nằm 

ngang vuông góc với đĩa và cách tâm đĩa một đoạn R/2. Đĩa bắt đầu quay từ vị trí cao nhất của 

tâm đĩa với vận tốc đầu bằng 0. Vận tốc khi tâm đĩa ở vị trí thấp nhất là ( g=9,8 m/s2) 

 
A.   13,199 rad/s 
B.   49,915 rad/s 
C.   12,226 rad/s 
D.   50,888 rad/s 

 

 

 

 

Câu 4: Một ô tô bắt đầu chạy vào đoạn đường vòng bán kính R=1,3km và dài 600m với vận 

tốc v0=54km/h. Ô tô chạy hết quãng đường trong thời gian t=17s. Coi chuyển động là nhanh 

dần đều, gia tốc toàn phần của ô tô cuối đoạn đường vòng bằng: 
A.   2,869 m/s2 B. 4,119 m/s2 C. 3,369 m/s2 D. 3,119 m/s2 

 

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T0=2s, pha ban đầu 𝜑 = 𝜋/3. Năng 

lượng toàn phần W=2,6.10-5 J và lực tác dụng lên chất điểm lúc lớn nhất F0=2.10-3  N. 

Phương trình dao động nào sau đây là đúng của chất điểm trên: 

A.2,9sin(2𝜋  
 

 
  B.2,7sin(2𝜋  

  

 
  

C.2,6sin(𝜋  
 

 
  D.2,8sin(2𝜋  

 

 
  

 

Câu 6: Hai quả cầu A và B được treo ở hai đầu sợi dây mảnh không dãn dài bằng nhau. Hai 

đầu kia của các sợi dây được buộc vào một cái giá sao cho các quả cầu tiếp xúc với nhau và 

tâm của chúng cùng nằm trên một đường nằm ngang. Khối lượng của các quả cầu mA=165g 

và mB=750g. Kéo quả cầu A lệch khỏi vị trí cân bằng đến độ cao h=6cm và thả ra. Sau va 
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chạm, quả cầu B được nâng lên độ cao là: (coi va chạm là hoàn toàn không đổi, cho g=9,8 

m/s2) 
A.   7,617 mm B. 1,951 mm C. 2,958 m/s D. 7,804 m/s 

 

Câu 7: Một phi công đang lái máy bay thực hiện vòng tròn nhào lộn trong một mặt phẳng 

đứng với vận tốc 700 km/h. Giả thiết phi công có thể chịu đựng sự tăng trọng lượng lên 3 

lần. Bán kính nhỏ nhất của vòng tròn nhào lộn mà máy bay có thể đạt được là ( cho 

g=9,8m/s2) 
A.   1979m B. 1929m C. 2029m D. 1779m 

 

Câu 8: Một trụ đặc khối lượng M=80kg có thể quay xung quanh một trục nằm ngang trùng 

với trục của trụ. Một sợi dây không giãn được quấn nhiều vòng vào trụ, đầu tự do của dây có 

treo một vật nặng khối lượng m=10kg. Để hệ tự chuyển động, sức căng của sợi dây là ( lấy 

g=9,8 m/s2): 
A.   78,4 N B. 70,94 N C. 82,13 N D. 67,21 N 

 

Câu 9: Một con lắc đơn có m=110g được kéo ra lệch với phương thẳng đứng một góc 𝛼 = 

900, sau    đó thả rơi, cho g=10 m/s2. Lực căng cực đại của dây treo là: 
A.   3,3 N B. 3,697 N C. 2,109 N D. 4,094 N 

 

Câu 10: Một thanh đồng chất chiều dài l có thể quay quanh một trục nằm ngang đi qua một 

đầu của thanh và vuông góc với thanh. Vận tốc góc cực tiểu phải truyền cho thanh ở vị trí 

cân bằng để nó đến được vị trí nằm ngang là: 

 

Câu 11: Một quả cầu đặc có khối lượng m=1,5 kg, lăn không trượt với vận tốc v1=10 m/s 

đến đập vào thành tường rồi bật ra với vận tốc v2=8 m/s. Nhiệt lượng tỏa ra trong va chạm 

đó là: 
A.   41,74 J B. 39,77 J C. 43,71 J D. 37,8 J 

 

Câu 12: Thả rơi tự do một vật nhỏ từ độ cao h=17,6m. Quãng đường mà vật rơi được trong 

0,1s cuối của thời gian rơi là: ( cho g=9,8 m/s2) 
A.   1,608m B. 1,808m C. 2,208m D. 2,408m 

 

Câu 13: Một con lắc toán có sợi dây dài là l, và cứ sau ∆  = 1,5 phút thì biên độ giao động 

giảm 2       lần. Giảm lượng lôga của con lắc đó là 𝛿 = 0,023. Cho gia tốc trọng trường g=9,8 

m/s2. Hỏi l bằng giá trị nào dưới đây: 
A.   2,554 m B. 2,044 m C. 1,704 m D. 2,214 m 

 

Câu 14: Một vật nhỏ có khối lượng m buộc vào đầu sợi dây mảnh chiều dài l=1,5m, đầu kia 

giữ cố định. Cho vật quay trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc góc không đổi sao cho 

sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 𝛼 = 300. Cho g=10 m/s2, bỏ qua lực cản không 

khí. Tốc độ góc có giá trị: 
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A.   2,575 rad/s B. 2,775 rad/s C. 3,075 rad/s D. 2,675 rad/s  

 

Câu 15: Một thanh chiều dài l=0,6 m, khối lượng M=3 kg có thể quay tự do xung quanh một 

trục nằm ngang đi qua một đầu của thanh. Một viên đạn khối lượng m=0,01 kg bay theo 

phương nằm ngang với vận tốc v=300 m/s tới xuyên vào đầu kia của thanh và mắc vào 

thanh. Vận tốc góc của thanh ngay sau khi viên đạn đập vào thanh là: 
A.  4,95 rad/s B. 4,436 rad/s C. 5,721 rad/s D. 5,207 rad/s 

 

Câu 16: Một con lắc vật lý được cấu tạo bằng một thanh đồng chất tiết diện đều có độ dài 

bằng l và trục quay O của nó cách trọng tâm G một khoảng bằng x. Biết rằng chu kỳ dao 

động T của con lắc này là nhỏ nhất, x nhận giá trị nào dưới đây: 

A.
 

√ 
 B.

 

 √ 
 C.

 

 √ 
 D.

 

 
 

 
Câu 17: Một ôtô chuyển động biến đổi đều lần lượt đi qua hai điểm A và B cách nhau S=25 m 
trong khoảng thời gian t=1,6s, vận tốc ô tô ở B là 12 m/s. Vận tốc của ôtô ở A nhận giá trị nào 
sau đây:  
     A.   18,25 m/s  B. 18,75 m/s      C. 19,25 m/s   D. 20,75 m/s 
 

Câu 18: Một vật có khối lượng m1=2kg chuyển động với tốc độ v1=6 m/s tới va chạm 

xuyên tâm vào vật có khối lượng m2=3 kg đứng yên. Va chạm là hoàn toàn mềm. Nhiệt 

lượng tỏa ra trong quá trình va chạm là: 
A.   21,3 J B. 21,6 J C. 22,2 J D. 22,5 J 

 

Câu 19: Một người đẩy xe một lực hướng xuống theo phương hợp với phương ngang một 

góc 𝛼 =300     . Xe có khối lượng m=230 kg và chuyển động với vận tốc không đổi. Hệ số 

ma sát giữa bánh xe và      mặt đường k=0,23. Lấy g=9,81 m/s2. Lực đẩy của người có giá trị 

bằng: 
A.   693,28 N B. 690,98 N C. 686,38 N D. 697,88 N 

 

Câu 20: Một đĩa tròn khối lượng M=165 kg đỡ một người có khối lượng m=53kg. Lúc đầu 

người đứng ở mép và đĩa quay với vận tốc góc ω1= 10 vòng/phút quanh trục đi qua tâm đĩa. 

Vận tốc góc của đĩa khi người đi vào đúng ở tâm của đĩa là ( coi người như một chất điểm ): 
A.  1,99 rad/s B. 2,53 rad/s C. 2,26 rad/s D. 1,72 rad/s 

 

Câu 21: Một ô tô khối lượng m=1,5 tấn đang đi trên đường phẳng nằm ngang với tốc độ 21 

m/s bỗng nhiên phanh lại. Ô tô dừng lại sau khi trượt thêm 25m. Độ lớn trung bình của lực 

ma sát là: 
A.  13,53.10-3N B. 13,23.10-3N C. 12,63.10-3N D. 14,13.10-3N 

 

Câu 22: Một người kéo xe bằng một lực hợp phương ngang một góc 𝛼 = 30°. Xe có khối 

lượng m=250 kg và chuyển động với vận tốc không đổi. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt 

đường k=0,2. Lấy g=10 m/s2. Lực kéo có giá trị bằng: 

A.   517,58 N B. 521,48 N C. 525,38 N D. 505,88 NCâu 97:   
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Câu 23: Kỷ lục đẩy tạ ở Hà Nội là 14,07 m. Nếu tổ chức đẩy tạ ở Xanh Pêtecbua trong điều 

kiện tương tự (cùng vận tốc ban đầu và góc nghiêng) thì kỉ lục sẽ là: (cho gia tốc trọng 

trường ở Hà Nội là g1= 9,727 m/s2, ở Xanh Pêtecbua là g2=9,810 m/s2, bỏ qua chiều cao 

của người đẩy). 
A.   16,951 m 
 

B.   12,951 m 
 

C.   15,951 m 
 

D.   13,951 m 
 

Câu 24: Một ô tô khối lượng m=450 kg chuyển động thẳng đều xuống dốc trên một mặt 

phẳng nghiêng góc nghiêng 𝛼 so với mặt đất nằm ngang có sin𝛼 = 0,0872; cos𝛼=0,9962. Lực 

kéo ô tô bằng Fk=450 N, cho g=10m/s2. Hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường là: 
A.   0,218 B. 0,188 C. 0,168 D. 0,178 

 

Câu 25: Một thanh đồng chất có độ dài l, khối lượng m. Đối với trục quay nào dưới đây mô 

mem quán tính của thanh là nhỏ nhất 
A. Song song và cách thanh một khoảng bằng l 
B. Đi qua khối tâm và vuông góc với thanh 
C. Vuông góc và đi qua một đầu thanh 
D. Đi qua khối tâm và làm với thanh một góc 𝛼 < 𝜋/2 

 

Câu 26: Một thanh mảnh đồng chất có độ dài l có thể quay quanh một trục đi qua đầu thanh 

và vuông góc với thanh. Lúc đầu thanh ở vị trí nằm ngang, cho thanh rơi xuống. Vận tốc dài 

ở đầu dưới của thanh khi thanh rơi tới vị trí thẳng đứng là: 

A. √2𝑔𝑙 B. √𝑔𝑙 C. √3𝑔𝑙 D. 0  

 

Câu 27: Một ô tô bắt đầu chạy vào đoạn đường vòng bán kính R=1,1 km và dài 600m 

với vận tốc v0=54 km/h. Ô tô chạy hết quãng đường trong thời gian t=19s. Coi chuyển 

động là nhanh dần đều, gia tốc toàn phần của ô tô ở cuối đoạn đường vòng bằng: 
A.   2,737 m/s2 
B.   2,987 m/s2 
C.   3,237 m/s2 
D.   3,487 m/s2 

 

Câu 28: Một vật có khối lượng m1=2 kg chuyển động với tốc độ v1=7 m/s tới va chạm 

xuyên tâm vào vật có khối lượng m2=3 kg đứng yên. Va chạm là hoàn toàn mềm. Nhiệt 

lượng tỏa ra trong quá trình va chạm là: 
A.   30,3 J B. 29,7 J C. 30 J D. 29,4 J 

 

Câu 29: Gọi M và R lần lượt là khối lượng và bán kính của Trái Đất. G là hằng số hấp dẫn 

vũ trụ, g và g0 lần lượt là gia tốc trọng trường ở độ cao h và mặt đất. Công thức nào dưới 

đây đúng với h bất kỳ: 
A.g=GM/(R=h)2 
 

B.g=GM/R2 
 

C.g=g0(1-2h/R) 
 

D.g=GM(1-2h/R)/R2 
 

Câu 30:Một khẩu pháo có khối lượng M=600 kg bắn một viên đạn theo phương làm với mặt 
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ngang một góc 𝛼 = 600. Khối lượng của viên đạn m=5kg, vận tốc đầu nòng v=400m/s. Khi 

bắn bệ pháo giật lùi   về phía sau một đoạn s=42 cm. Lực cản trung bình tác dụng lên quả 

pháo có giá trị: 
A.   -1784,1 N B. -1984,1 N C. -2284,1 N D. -1884,1 N 

 

Câu 31: Từ đỉnh đồi cao, một quả pháo được bắn chếch lên phía trên một góc 𝛼 = 30°  so với   

phương nằm ngang với vận tốc đầu nòng là v0 = 400 m/s. Sau khi bắn một khoảng thời gian 

t = 5 giây, góc 𝜑 giữa hướng của vận tốc quả pháo và hướng của gia tốc toàn phần thỏa mãn 

giá trị nào dưới đây ( bỏ qua sức cản không khí. Gia tốc trọng trường bằng g=9,8 m/s2 

A. tg𝜑= -1,894 B. tg𝜑= -2,894 C. tg𝜑= -2,094 D. tg𝜑= -2,294  

 

Câu 32: Một vật coi là chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 

góc 𝛼 so với phương nằm ngang (xem hình vẽ). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng 

là k. Moomen động lượng của chất điểm đối với điểm O tại thời điểm t có giá trị là: 

 
 

A.mghtcosα(sinα-kcosα) B.mghcosα(sinα-kcosα) 

C.mghtsinα(sinα-kcosα) D.mghtsinα(cos-ksinα) 

 

Câu 33 Một thanh chiều dài l=0,7m, khối lượng M=4 kg có thể quay tự do xung quanh một 

trục nằm ngang đi qua một đầu của thanh. Một viên đạn khối lượng m=0,01kg bay theo hương 

nằm ngang với vận tốc v=300 m/s tới xuyên vào đầu kia của thanh và mắc vào thanh. Vận tốc 

gốc của thanh ngay sau khi viên đạn đập vào đầu thanh là: 
A.   2,676 rad/s B. 3,19 rad/s C. 2,933 rad/s D. 3,961 rad/s 

 

Câu 34: Một ô tô có khổi lượng m=2 tấn chuyển động trên đoạn đường nằm ngang với vận 

tốc không đổi v0=54km/s. Công suất của ô tô bằng 10 kW. Lấy g=9,8 m/s2. Hệ số ma sát 

giữa bánh xe và mặt đường có giá trị bằng; 
A: 0,376.10-1 B. 0,564.10-1 C. 0,328.10-3 D. 0,34.10-1 

Câu 35: Một đoàn tàu khối lượng 40 tấn chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc 

không đổi bằng 24km/h. Công suất đầu máy là 225kW. Gia tốc trọng trường bằng 9,8m/s2. 

Hệ số ma sát bằng: 
A.  11,6.10-2 B. 10,6.10-2 C. 7,613.10-2 D. 8,61.10-2 

Câu 36: Một viên bi khối lượng m, vận tốc v bắn thẳng góc vào một bức tường phẳng. Sauk 

hi va chạm viên bi quay ngược trở lại với vận tốc bằng 4v/5. Gọi vận tốc ban đầu của viên bi 

là E, độ biến thiên động năng và động lượng vủa viên bi là ∆𝑊 và ∆𝑝; ta có: 

h 

O 𝛼 
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A. ∆𝑊 và ∆𝑝=2(2mE)1/2 B. ∆𝑊 = −3𝐸/4 và ∆𝑝=3(2mE)1/2/2 
 

C. ∆𝑊 = -5E/9 và ∆𝑝=5(2mE)1/2/3 D. ∆𝑊 = −9𝐸/25 và ∆𝑝=9(2mE)1/2/5 
 

Câu 37: Một chất điểm bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc 𝛼 so với phương nằm 

ngang (xem hình vẽ). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k; khối lượng của vật là 

m ( lấy g=9,81m/s2). Cho m=2,3kg, k=0,2, h=9m, 𝛼 = 300. Mômen tổng hợp các vật tắc 

dụng lên chất điểm đối với O là: 

 

A.   64,05Nm B 57,468 Nm C. 60,759 Nm D. 67,341 Nm 

 

Câu 38: Một viên bi nhỏ m=10g rơi theo phương thẳng đứng không vận tốc ban đầu trong 

không khí, lực cản của không khí 𝐹 c = -r𝑣  (tỷ lệ ngược chiều với vận tốc), r là hệ số cản. 

Vận tốc cực đại mà viên bi đạt được bằng vmax=50m/s. Cho g=10m/s2. Hệ số cản có giá 

trị: 
A.   2,02.10-3 Ns/m B. 1,99.10-3 Ns/m C. 2.10-3 Ns/m D. 2,03,10-3 Ns/m 

 

Câu 39: Một cột đồng chất có chiều cao h=11m, đang ở vị trí thẳng đứng ( chân cột tì lên mặt 

đất ) thì bị đổ xuống. Gia tốc trọng trường 9,8m/s2 . Vận tốc dài của đỉnh cột khi nó chạm 

đất bằng giá trị nào dưới đây 
A.16,983m/s B. 19,483m/s C. 17,983m/s D. 17,483m/s 

 

Câu 40: Một người đứng cách con đường thẳng một khoảng h=50m để chờ ô tô. Khi thấy 

đầu ô tô còn cách mình một đoạn a=200m thì người ấy bắt đầu chạy (thẳng, đều, theo một 

hướng nào đó) ra đường để đón gặp ô tô. Biết vận tốc ô tô là v=36km/h. Để có thể gặp được 

ô tô, người ấy phải chả với vận tốc nhỏ nhất vmin bằng bao nhiêu? 
A.   2,5m B. 3,25m C. 3m/s D. 2,75 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 𝛼 
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II. Phần Tự Luận 

 

Câu 1: 

1) Tính công của lực hấp dẫn khi một vật có khối lượng m chuyển động trong trường hấp 

dẫn gây bởi một vật có khối lượng M từ vị trí r1  đến vị trí r2 (Xem các vật như chất 

điểm) 

2) Bài toán: 

Tính thế năng hấp dẫn của một vật m cách Trái Đất (có khối lượng M) một khoảng r tính từ 

tâm Trái Đất . Từ đó tính thế năng của vật có khối lượng m khi vật m cách bề mặt Trái Đất 

mộ khoảng h<<R, lấy mốc thế năng tại mặt đát bằng không. 

 

Câu 2:  

1) Viết phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. 

Nêu ý nghĩa của các đại lượng trong phương trình. Nêu các đặc điểm của mô-men quán 

tính trong phương trình trên. 

2) Một hệ gồm một trụ đặc đồng chất có khối lượng M= 3,9 kg và một vật nặng có khối 

lượng m= 1,5 kg được nối với nhau bằng một sợi dây không giãn vắt qua một ròng rọc 

(như hình vẽ). Bỏ qua ma khối lượng của sợi dây, của ròng rọc và khung gắn với trụ. 

Lấy g= 9,8 m/s
2
. Coi lực cản không khí không đáng kể. Tính gia tốc của vật m khi hệ tự 

chyển động trọng trường và trụ lăn không trượt. 

 

Câu 3:  

1) Tìm biểu thức động năng của chất điểm. Trình bày định lý động năng của chất điểm. 

2) Bài toán: Một vật nhỏ trượt không ma sát từ một bán cầu xống dưới đất. Cho bán kính 

của bán cầu R= 1,2m. Lấy g= 9,8 m/s
2
, bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi từ độ cao nào 

so với mặt đất vật bắt đầu rời khỏi bán cầu. 

 

Câu 4:  

1) Nêu các đặc điểm của động học của chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của 

một trục cố định của vật rắn. 

2) Bài toán: Một quả cầu đặc động chất ban đầu đứng yên, lăn không trượt từ đỉnh dốc 

xuống chân dốc (hình vẽ). Bỏ qua lực cản của không khí. Cho biết khối lượng của quả 

cầu m= 400g, bán kính quả cầu R= 12cm, chiều cao h= 3m. Tính tốc độ khối tâm của 

quả cầu tại chân dốc, cho g= 9,8 m/s
2
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Thông tin đề  

 

- Nhóm học tập:Vật Lý Đại Cương I ( Cơ- Nhiệt Học) - Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

https://www.facebook.com/groups/364950060513707/?fref=ts 

- Nhóm biên soạn gồm nhóm sinh viên K61 - Trường ĐHBK Hà Nội: 

1.Lục Nam Trường 

2.Lê Thanh Nam 

3.Hoàng Quốc Hảo 

4.Nguyễn Thị Thu 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Bài tập định hướng ôn thi học kì năm 20161-K61 

2. Theo Lương Duyên Bình, Sách Bài tập Vật Lý Đại Cương ( Tập một), năm 2012. 

3. Theo Trần Thiên Đức, Đề thi môn Vật lý đại cương phần I, năm 2016 

4. Đề thư viện Tạ Quang Bửu Trường ĐHBK Hà Nội. 

 

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và xin gửi lại phản hồi về địa chỉ nhóm để chúng tôi có đề tiếp 

theo hoàn thiện hơn! 

 

 T/M nhóm biên soạn 
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