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ĐỀ 2 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Kết luận 

nào sau đây là đúng? 

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

B.  F không bao giờ bằng F1 hoặc F2. 

C.  F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2     

D. Trong mọi trường hợp: 
1 2 1 2F F F F F−   +  

Câu 2. Biểu thức nào sau đây là đúng khi nói về lực hướng tâm? 

A. F ht  = m.a ht    B.  F ht  = m.
R

v 2

 C.  F ht  = m. 2 .R     D. A, B, C đều đúng. 

Câu 3. Lực ma sát trượt có độ lớn 

A. tỷ lệ với của trọng lượng của vật. B. tỷ lệ với độ lớn của áp lực. 

C. tỷ lệ với khối lượng của vật. D. tỷ lệ với vận tốc của vật. 

Câu 4. Phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang có dạng 
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Câu 5. Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng? 

A. F ma− =  B. F ma=  C. F ma= −  D. F ma=  

Câu 6. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 
0V  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn 

hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
0V , Oy hướng thẳng đứng 

xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Thời gian chuyển động của vật từ lúc ném đến lúc chạm 

đất xác định bằng biểu thức:   
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Câu 7. Cho hai lực đồng qui, cùng phương, cùng chiều, có độ lớn F1 = F2 = 30N. Độ lớn của 

hợp lực bằng 

A. 60N B. 30 2  N.  C. 30N.     D. 15 3 N  

Câu 8. Hai tàu thuỷ mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1km. Lực hấp dẫn giữa 

chúng có giá trị bằng bao nhiêu? Biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 

A. 0,167N. B. 1,67 N. C. 16,7 N. D. Một giá trị khác. 
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Câu 9. Khi người ta treo quả cân có khối lượng 300g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố 

định) thì lò xo dãn ra 3 cm. Cho g= 10 m/s2. Độ cứng của lò xo là 

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

Câu 10. Một vật khối lượng 1kg chuyển động trên một đường tròn bán kính 15m với tốc độ 

dài 15m/s. Độ lớn lực hướng tâm của vật là 

A. 225N. B. 1N. C. 15N. D. 1,5N. 

Câu 11. Một vật được ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu 0 20 /v m s=  theo phương nằm 

ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s= . Tầm ném xa của vật là 

A. 30 m B.  60 m. C.  90 m.        D. 180 m. 

Câu 12. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng 

dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là: 

A. 2 N.  B. 5 N.  C. 10 N.  D. 50 N.  

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Nêu đặc điểm của lực và phản lực? 

Câu 2: (1,5 điểm) Nêu nội dung và viết biều thức của định luật vạn vật hấp dẫn? 

Câu 3: (2 điểm) Đoàn tàu có khối lượng m=1000 tấn bắt đầu chuyển bánh, lực kéo của đầu 

máy là 25.104N, hệ số ma sát lăn là 0,005. Lấy g=10m/s2-. 

a. Tìm gia tốc của đoàn tàu? 

b. Tìm vận tốc của đoàn tàu khi nó đi được 500m và thời gian chuyển động trên quãng đường 

này? 

Câu 4: (1điểm) Một vật có khối lượng 4 kg bắt đầu trượt từ đỉnh 

một mặt phẳng nghiêng dài 10 m, nghiêng góc 300 so với 

phương ngang. Biết gia tốc rơi tự do g= 10 m/s2 và hệ số ma sát 

giữa vật và mặt nghiêng là 0,5. Tính vận tốc của vật ở chân mặt 

phẳng nghiêng? 

 

Câu 5: (1 điểm) Cho hệ vật như hình vẽ. Vật A có khối lượng mA = 400 

g, vật B có khối lượng mB = 300 g. Bỏ qua mọi ma sát, lực cản và khối 

lượng ròng rọc, dây không dãn, khối lượng dây không đáng kể, biết gia 

tốc rơi tự do g= 10 m/s2. Ban đầu, vật A cách B một đoạn h= 0,5 m. Thả 

cho hệ chuyển động. Hỏi sau bao lâu hai vật này ở ngang nhau? 

----- Hết ----- 

 


