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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: VẬT LÍ - LỚP 10 – BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – THỜI GIAN LÀM 

BÀI: 45 PHÚT 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức, kĩ năng 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng số câu 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

1 Mở đầu 

1.1. Khái quát 

về môn Vật lí 
1 1   2  

1.2. Vấn đề an 

toàn trong Vật 

lí 

1 1   2  

1.3. Đơn vị và 

sai số trong 

Vật lí 

1 1 1  3  

2 

Mô tả 

chuyển 

động 

2.1. Chuyển 

động thẳng  
1 2 2 1 6  

2.2. Chuyển 

động tổng hợp 
1 2 2 

1 

(TL) 
5 1 

3 

Chuyển 

động 

biến đổi 

3.1. Gia tốc – 

Chuyển động 

thẳng biến đổi 

đều 

1 2 2 
1 

(TL) 
5 1 

3.2. Sự rơi tự 

do 
1 1 

1 

(TL) 
 2 1 

3.3. Chuyển 

động ném 
1 1 1  3  

Tổng số câu      28 3 

Tỉ lệ điểm      7 3 

 

Lưu ý: 

- Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn 

đúng. 

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu hỏi tự luận được 

tính riêng cho từng câu. 

- Câu hỏi tự luận thuộc phần vận dụng và vận dụng cao. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THPT… 

ĐỀ SỐ 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 

được 0,25 điểm. 

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm 

A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng. 

B. vật chất và năng lượng. 

C. vật chất. 

D. năng lượng. 

Câu 2. Biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của An-be Anh-

xtanh? 

A. 
2E m.c .=  

B. E m.c.=  

C. 
2m c .E.=  

D. m c.E.=  

Câu 3. Nêu một số ảnh hưởng của vật lí đến một số lĩnh vực trong đời sống và kĩ thuật. 

A. Thông tin liên lạc. 

B. Y tế. 

C. Nông nghiệp, công nghiệp. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 4. Công nghệ cảm biến trong việc kiểm soát chất lượng nông sản là ứng dụng của 

vật lí vào ngành nào? 
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A. Nông nghiệp. 

B. Y tế. 

C. Giao thông vận tải. 

D. Thông tin liên lạc. 

Câu 5. Nêu những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp? 

A. Là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp. 

B. Nhờ vật lí mà nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển thành nền sản xuất dây 

chuyền, tự động hóa. 

C. Giúp giải phóng sức lao động của con người. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 6. Nêu một số ứng dụng của chất phóng xạ trong đời sống? 

A. sử dụng trong y học để chuẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư. 

B. sử dụng trong nông nghiệp để tạo đột biến cải thiện giống cây trồng. 

C. sử dụng trong công nghiệp để phát hiện các khiếm khuyết trong vật liệu, sử dụng 

trong khảo cổ để xác định tuổi của các mẫu vật. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 7. Những hành động nào sau đây là đúng khi làm việc trong phòng thí nghiệm? 

A. Không cầm vào phích cắm điện mà cầm vào dây điện để rút phích điện. 

B. Để chất dễ cháy gần thí nghiệm mạch điện. 

C. Không đeo găng tay cao su chịu nhiệt khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao. 

D. Không có hành động nào đúng trong ba hành động trên. 

Câu 8. Biển báo trên có ý nghĩa gì? 
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A. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt. 

B. Chất phóng xạ. 

C. Điện cao áp. 

D. Cảnh báo nguy cơ chất độc. 

Câu 9. Khi nghiên cứu và học tập vật lí ta cần phải 

A. nắm được thông tin liên quan đến các rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra. 

B. tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng 

đồng. 

C. quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 10. Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau: 

Đơn vị Kí hiệu Đại lượng 

Kelvin (1) (2) 

Ampe A (3) 

candela cd (4) 

A. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất. 

B. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng. 

C. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất. 

D. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng. 

Câu 11. Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau: 

- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng (1) … và nên chuyển về cùng 

(2) …. 
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- (3) … của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên. 

A. (1) đơn vị; (2) thứ nguyên; (3) Đại lượng. 

B. (1) thứ nguyên; (2) đại lượng; (3) Hai vế. 

C. (1) đơn vị; (2) đại lượng; (3) Hai vế. 

D. (1) thứ nguyên; (2) đơn vị; (3) Hai vế. 

Câu 12. Giá trị nào sau đây có 2 chữ số có nghĩa (CSCN)? 

A. 201 m. 

B. 0,02 m. 

C. 20 m. 

D. 210 m. 

Câu 13. Chọn đáp án đúng 

A. quỹ đạo là đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình 

chuyển động. 

B. tập hợp tất cả các vị trí của một vật chuyển động tạo ra một đường nhất định, đường 

đó gọi là quỹ đạo. 

C. chuyển động thẳng là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng. 

D. cả A, B và C đều đúng. 

Câu 14. Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho 

A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động. 

B. sự thay đổi hướng của chuyển động. 

C. khả năng duy trì chuyển động của vật. 

D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian. 

Câu 15. Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng 

A. đi qua gốc tọa độ. 

B. song song với trục hoành. 

C. bất kì. 

D. song song với trục tung. 

Câu 16. Chọn phát biểu đúng. 
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A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động. 

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm. 

C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng 

quãng đường đi được. 

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương. 

Câu 17. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng? 

(1) Chuyển động có tính chất tương đối. 

(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng 

yên. 

(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận 

tốc kéo theo. 

(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối. 

(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối và phụ thuộc 

vào hệ quy chiếu của người quan sát. 

A. (1), (2), (5). 

B. (1), (3), (5). 

C. (2), (4), (5). 

D. (2), (3), (5). 

Câu 18. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc 

A. có giá trị bằng 0. 

B. là một hằng số khác 0. 

C. có giá trị biến thiên theo thời gian. 

D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn. 

Câu 19. Trong các phương trình mô tả vận tốc v (m/s) của vật theo thời gian t (s) dưới 

đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều? 

A. v = 7. 

B.
2v 6t 2t 2= + − . 

C. v = 5t – 4. 

D.
2v 6t 2= − . 
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Câu 20. Một diễn viên đóng thế phải thực hiện một pha hành động khi điều khiển chiếc 

mô tô nhảy khỏi vách đá cao 50 m. Xe máy phải rời khỏi vách đá với tốc độ bao nhiêu 

để tiếp đất tại vị trí cách chân vách đá 90 m. Lấy g = 9,8 m/s2, bỏ qua lực cản của không 

khí và xem chuyển động của mô tô khi rời vách đá là chuyển động ném ngang. 

A. 
0v 11,7m / s= . 

B. 
0v 28,2m / s= . 

C. 
0v 56,3m / s= . 

D. 
0v 23,3m / s= . 

Câu 21. Có 3 điểm nằm dọc theo trục Ox (có chiều từ A đến B) theo thứ tự là A, B và 

C. Cho AB = 200 m, BC = 300 m. Một người xuất phát từ A qua B đến C rồi quay lại 

B và dừng lại ở B. Hỏi quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của người này trong cả 

chuyến đi là bao nhiêu? Chọn gốc tọa độ tại A. 

A. s = 800 m và d = 200m. 

B. s = 200 m và d = 200m. 

C. s = 500 m và d = 200m. 

D. s = 800 m và d = 300m. 

Câu 22. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt 

nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là 

A. v = 14 km/h. 

B. v = 21 km/h. 

C. v = 9 km/h. 

D. v = 5 km/h. 

Câu 23. Biểu thức tính gia tốc trung bình 

A. 2 1
tba

t t

  − 
= =
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B. tb

2 1

t t
a

 
= =
  − 

 

C. 
tb

s
a

t
=


 

D. tb

d
a

t
=


 

Câu 25. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động 

thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Tính quãng đường mà 

tàu đi được trong thời gian hãm phanh. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 

tàu. 

A. 400 m. 

B. 500 m. 

C. 120 m. 

D. 600 m. 

Câu 26. Chọn đáp án đúng. 

A. Phương trình chuyển động của chuyển động ném ngang là: 
21

y g.t
2

= và 
0x v .t=  

B. Phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang là: 2

2

0

g
y .x

2.v
=  

C. Thời gian rơi và tầm xa của vật ném ngang là: 
2.h

t
g

=  và 
0L v .t=  

D. Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 27. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang. 

A. Độ cao tại vị trí ném. 

B. Tốc độ ban đầu. 
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C. Góc ném ban đầu. 

D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu. 

Câu 28. Đại lượng vectơ được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật 

và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó là 

A. tốc độ. 

B. tốc độ trung bình. 

C. vận tốc trung bình. 

D. độ dời. 

II. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm) 

Bài 1 (1 điểm). Hình dưới mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe, hãy nêu đặc điểm 

chuyển động của mỗi xe. 

 

Bài 2 (1 điểm). Nhà của Bách và trường nằm trên cùng một con đường nên hằng ngày 

Bách đều đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ không đổi bằng 4 m/s (khi 

trời lặng gió). Trong một lần Bách đạp xe từ nhà đến trường, có một cơn gió thổi ngược 

chiều trong khoảng thời gian 90 s. Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian 

của Bách trong 5 phút đầu tiên. Tốc độ của gió so với mặt đất là bao nhiêu? 
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Bài 3 (1 điểm). Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu 

0v 5m / s= theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy 2g 10m / s= . 

 

Đáp án đề số 1 

Câu 1. Đáp án đúng là: A. 

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm: các dạng vận động của vật chất và năng lượng. 

Câu 2. Đáp án đúng là: A. 

Biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của An-be Anh-xtanh:

2E m.c .=  

Câu 3. Đáp án đúng là: D. 

Vật lí ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực trong đời sống và kĩ thuật như: 

- Thông tin liên lạc 

- Y tế 

- Công nghiệp 

- Giao thông vận tải 

- Nông nghiệp 

- Nghiên cứu khoa học 

… 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 

Câu 4. Đáp án đúng là: A. 

Công nghệ cảm biến trong việc kiểm soát chất lượng nông sản là ứng dụng của vật lí 

vào ngành nông nghiệp. 

Câu 5. Đáp án đúng là: D. 

Những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp: 

- Là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp. 

- Nhờ vật lí mà nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển thành nền sản xuất dây 

chuyền, tự động hóa. 

- Giúp giải phóng sức lao động của con người. 

Câu 6. Đáp án đúng là: D. 

Một số ứng dụng của chất phóng xạ trong đời sống: 

- Sử dụng trong y học để chuẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư. 

- Sử dụng trong nông nghiệp để tạo đột biến cải thiện giống cây trồng. 

- Sử dụng trong công nghiệp để phát hiện các khiếm khuyết trong vật liệu, sử dụng 

trong khảo cổ để xác định tuổi của các mẫu vật. 

Câu 7. Đáp án đúng là: D 

A - sai vì dễ bị đứt dây gây ra điện giật. 

B - sai vì dễ xảy ra cháy nổ. 

C - sai vì dễ bị bỏng. 

D - đúng. 

Câu 8. Đáp án đúng là: A. 

Biển báo trên có ý nghĩa: Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát 

nhiệt. 

Câu 9. Đáp án đúng là: D 
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Khi nghiên cứu và học tập vật lí ta cần phải 

- nắm được thông tin liên quan đến các rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra. 

- tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng 

đồng. 

- quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường. 

Câu 10. Đáp án đúng là: B 

Đơn vị Kí hiệu Đại lượng 

Kelvin (1) - K (2) - Nhiệt độ 

Ampe A (3) - Cường độ dòng điện 

candela cd (4) – Cường độ ánh sáng 

Câu 11. Đáp án đúng là: D 

- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng (1) thứ nguyên và nên chuyển 

về cùng (2) đơn vị. 

- (3) Hai vế của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên. 

Câu 12. Đáp án đúng là: D 

A – có 3 chữ số có nghĩa là số 2; 0; 1 

B – có 3 chữ số có nghĩa là 0; 0; 2 

C – có 1 chữ số có nghĩa là 2 

D – có 2 chữ số có nghĩa là 2; 1 

Câu 13. Đáp án đúng là: D 

- Quỹ đạo là đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình 

chuyển động. Hoặc có thể định nghĩa tập hợp tất cả các vị trí của một vật chuyển động 

tạo ra một đường nhất định, đường đó gọi là quỹ đạo. 

- Chuyển động thẳng là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng. 

Câu 14. Đáp án đúng là: A 

Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động. 

Câu 15. Đáp án đúng là: B 
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Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng song song 

với trục hoành. 

Câu 16. Đáp án đúng là: C 

A – sai vì khi vật đổi chiều chuyển động hoặc đổi phương thì vecto độ dịch chuyển 

mới thay đổi về phương hoặc chiều. 

B – sai vì khi vật đổi chiều chuyển động thì độ dịch chuyển và quãng đường khác nhau. 

C – đúng. 

D – sai vì vận tốc tức thời có thể âm, dương hoặc bằng 0. 

Câu 17. Đáp án đúng là: A 

Các phát biểu đúng: 

(1) Chuyển động có tính chất tương đối. 

(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng 

yên. 

(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối và phụ thuộc 

vào hệ quy chiếu của người quan sát. 

Các phát biểu (3) và (4) sai vì độ lớn của vận tốc tuyệt đối còn phụ thuộc vào phương, 

chiều của vận tốc kéo theo và vận tốc tương đối. 

Câu 18. Đáp án đúng là: B 

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc là một hằng số khác 0. 

Câu 19. Đáp án đúng là: C 

Phương trình mô tả vận tốc theo thời gian có dạng: 
o

v v at= +  

Đối chiếu với các đáp án thì đáp án C là chính xác. 

Câu 20. Đáp án đúng là: B 

Xe chuyển động như vật ném ngang, tầm xa của xe: 0

2h
L v

g
=  

Xe máy phải rời khỏi vách đá với tốc độ: 

0

g 9,8
v L. 90. 28,2m / s

2h 2.50
= =   

Câu 21. Đáp án đúng là A. 
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Quãng đường đi được là s = AB + BC + BC = 200 + 300 + 300 = 800 (m). 

Độ lớn độ dịch chuyển là d = AB = 200 (m). 

Câu 22. Đáp án đúng là D. 

Do thuyền chạy ngược dòng nước nên 
tb tn nb 14 9 5km / h =  − = − =  

Câu 23. Đáp án đúng là: A. 

Biểu thức tính gia tốc trung bình là 2 1
tba

t t

  − 
= =
 

 

Câu 25. Đáp án đúng là: D 

Đổi 36 km/h = 10 m/s; 2 phút = 120 giây. 

- Gia tốc của tàu là: 20 0 10 1
a m / s

t 120 12

 −  −
= = = −


 

- Quãng đường tàu đi được là:  

2 2

0

1 1 1
s d .t .a.t 10.120 . .120 600m

2 2 12

 
= =  + = + − = 

 
 

Câu 26. Đáp án đúng là D 

Vật ném ngang có các đặc điểm: 

- Phương trình chuyển động của chuyển động ném ngang là: 
21

y g.t
2

= và 
0x v .t=  

- Phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang là: 2

2

0

g
y .x

2.v
=  

- Thời gian rơi và tầm xa của vật ném ngang là: 
2.h

t
g

=  và 
0L v .t=  

Câu 27. Đáp án đúng là: D 

Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang: 
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- Độ cao tại vị trí ném. 

- Tốc độ ban đầu. 

Câu 28. Đáp án đúng là: C 

Dựa theo khái niệm vận tốc trung bình trong SGK. 

II. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm) 

Bài 1 (1 điểm).  

- Chuyển động của xe 1: 

+ Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1h, xe chuyển động đều theo chiều dương với tốc 

độ 
s 40 20

v 20km / h
t 1 0

−
= = =
 −

. 

+ Trong khoảng thời gian từ 1h đến 2h, xe đứng yên. 

+ Trong khoảng thời gian từ 2h đến 3h, xe chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ 

s 40 0
v 40km / h

t 3 2

−
= = =
 −

. 

- Chuyển động của xe 2: Trong khoảng thời gian từ 0 đến 2h, xe chuyển động đều 

theo chiều âm với tốc độ 
80 0

v 40km / h
2 0

−
= =

−
. 

Bài 2 (1 điểm).  

- Gọi 13 23 12v ,v ,v  lần lượt là vận tốc của Bách so với đất (khi không có gió); của gió so 

với đất và của Bách so với gió. 

Từ đó: 
13

v 4m / s=  

- Từ đồ thị, gió thổi trong khoảng thời gian từ giây 110 đến giây 200, ta có:  

12

d 620 440
v 2m / s

t 200 110

 −
= = =
 −

 

- Công thức cộng vận tốc: 13 12 23 23 13 12v v v v v v= +  = −  

23 13 12v v v 4 2 2m / s = − = − =  

- Như vậy, tốc độ của gió là 2 m/s và thổi ngược chiều so với chiều chuyển động của 

Bách. 
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Bài 3 (1 điểm).  

Ta có tầm xa của vật là 
0

2.h 2.20
L v . 5. 10m

g 10
= = =  
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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: VẬT LÍ - LỚP 10 – BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – THỜI GIAN LÀM 

BÀI: 45 PHÚT 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức, kĩ năng 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng số câu 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

1 Mở đầu 

1.1. Khái quát 

về môn Vật lí 
1 1   2  

1.2. Vấn đề an 

toàn trong Vật 

lí 

1 1   2  

1.3. Đơn vị và 

sai số trong 

Vật lí 

1 1 1  3  

2 

Mô tả 

chuyển 

động 

2.1. Chuyển 

động thẳng  
1 2 2 1 6  

2.2. Chuyển 

động tổng hợp 
1 2 2 

1 

(TL) 
5 1 

3 

Chuyển 

động 

biến đổi 

3.1. Gia tốc – 

Chuyển động 

thẳng biến đổi 

đều 

1 2 2 
1 

(TL) 
5 1 

3.2. Sự rơi tự 

do 
1 1 

1 

(TL) 
 2 1 

3.3. Chuyển 

động ném 
1 1 1  3  

Tổng số câu      28 3 

Tỉ lệ điểm      7 3 

 

Lưu ý: 

- Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn 

đúng. 

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu hỏi tự luận được 

tính riêng cho từng câu. 

- Câu hỏi tự luận thuộc phần vận dụng và vận dụng cao. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THPT… 

ĐỀ SỐ 2 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Thời gian làm bài: 

(không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 

được 0,25 điểm. 

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm các dạng vận động của  

A. thế giới vi mô và thế giới vĩ mô. 

B. con người và thế giới. 

C. không gian và thời gian. 

D. vật chất và năng lượng. 

Câu 2. Toán học có vai trò như thế nào đối với việc nghiên cứu Vật lí.  

A. Hỗ trợ tính toán. 

B. Đo đạc, xử lí số liệu trong thực nghiệm Vật lí. 

C. Mô hình hóa các lí thuyết vật lí dưới dạng các công thức. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Vật lí ảnh hưởng tới lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực sau: 

A. Nông nghiệp. 

B. Y học. 

C. Giao thông. 

D. Tất cả các lĩnh vực trên. 

Câu 4. Đâu không phải là một ứng dụng của kĩ thuật Vật lí hiện đại trong đời sống. 

A. Máy tính lượng tử xử lí các dữ liệu lớn.  
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B. Máy chụp cắt lớp dùng trong y học. 

C. Tàu vũ trụ mang theo vệ tinh địa tĩnh. 

D. Làm mắm bằng cách ngâm cá với muối. 

Câu 5. Các đối tượng nghiên cứu sau: Hiện tượng phản xạ ánh sáng, hiện tượng tán 

sắc ánh sáng, các loại quang phổ, gương, lăng kính, thấu kính…. thuộc phân ngành Vật 

lí nào ? 

A. Quang học. 

B. Cơ học. 

C. Nhiệt học. 

D. Cơ học chất lưu. 

Câu 6. Nguồn năng lượng chủ yếu được con người tiêu thụ để phục vụ đời sống xã 

hội, sản xuất công nghiệp trong thời đại ngày này là  

A. hóa năng. 

B. nhiệt năng. 

C. quang năng. 

D. điện năng. 

Câu 7. Trong các vật thể sau, đâu không phải là hạt vi mô. 

A. Hạt electron. 

B. Hạt proton. 

C. Một hành tinh. 

D. Một nguyên tử Hidro. 

Câu 8. Chọn đáp án không đúng: Khi làm việc với chất phóng xạ chúng ta cần  

A. mặc đồ bảo hộ chống phóng xạ. 
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B. lưu ý không làm việc với chất phóng xạ trong thời gian dài. 

C. sử dụng các biện pháp phòng chống phóng xạ như tấm chắn, vật liệu ngăn phóng 

xạ. 

D. tiếp xúc trực tiếp với chất phóng xạ. 

Câu 9. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? 

 

A. Biển cảnh báo chất độc. 

B. Biển cảnh báo nguy cơ dễ cháy. 

C. Biển cảnh báo bề mặt nóng. 

D. Biển báo đeo mặt nạ phòng độc. 

Câu 10. Biển báo nào dưới đây là biển cảnh báo nguy hiểm có liên quan đến dòng điện  

A.  

B.  
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C.  

D.  

Câu 11. Đâu là hành động không phù hợp khi học sinh tiến hành làm việc trong phòng 

thí nghiệm của nhà trường ?  

A. Tắt điện khi ra khỏi phòng thí nghiệm. 

B. Để nguyên đồ thí nghiệm tại chỗ sau khi thực hành xong. 

C. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng hoặc lắng nghe kĩ thầy cô hướng dẫn sử dụng dụng cụ. 

D. Không di chuyển, nô đùa trong phòng thí nghiệm 

Câu 12. Các bộ thí nghiệm dành cho trẻ em từ 9 đến 15 tuổi không nên sử dụng nguồn 

điện nào để tiến hành?  

A. Điện không đổi 5V. 

B. Điện không đổi 10V. 

C. Điện ba pha 220V. 

D. Điện không đổi 12V. 

Câu 13. Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên L [Chiều dài]? 

A. Dặm. 

B. Hải lí. 

C. Năm ánh sáng. 

D. Năm. 
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Câu 14. Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp? 

(1) Dùng thước đo chiều cao. 

(2) Dùng cân đo cân nặng. 

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. 

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe. 

A. (1), (2). 

B. (1), (2), (4). 

C. (2), (3), (4). 

D. (2), (4). 

Câu 15. Một bánh xe có bán kính là R = 10,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chu vi 

bánh xe là: 

A. 0,05%. 

B. 5%. 

C. 10%. 

D. 25%. 

Câu 16. Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố 

A. vật làm gốc, hệ trục tọa độ và đồng hồ đo thời gian. 

B. vật làm gốc, đồng hồ đo thời gian. 

C. hệ trục tọa độ và đồng hồ đo thời gian. 

D. vật làm gốc, hệ trục tọa độ . 

Câu 17. Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy 

với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu? 

A. 5 km/h. 

B. 10 km/h. 

C. – 5 km/h. 

D. – 10 km/h. 

Câu 18. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn 

chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 
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A. a > 0, v > 0. 

B. a < 0, v < 0. 

C. a > 0, v < 0. 

D. a < 0, v > 0. 

Câu 19. Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với 

cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì 

A. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B. 

B. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A. 

C. vật A và B rơi cùng vị trí. 

D. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật. 

Câu 20. Phương trình tổng quát vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều có 

dạng 

A. 
0v v at= + . 

B. v at= . 

C. 
0v v at= − . 

D. 
0

a
v v

t
= + . 

Câu 21. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì vào ga Huế và hãm 

phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây vận tốc còn lại 54 km/h. Xác định quãng 

đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại. 

A. 100 m.  

B. 400 m. 

C. 200 m.  

D. 300 m. 

Câu 22. Một vận động viên đẩy tạ như hình dưới. Các vận động viên phải dùng hết sức 

để đẩy một quả tạ sao cho nó có tầm xa nhất. Yếu tố nào ảnh hưởng chính đến tầm xa. 
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A. Vận tốc ném ban đầu. 

B. Góc ném (góc hợp bởi phương ngang và phương của vận tốc ban đầu). 

C. Độ cao của vị trí ném vật. 

D. Cả 3 yếu tố trên. 

Câu 23. Trong chuyển động ném ngang không vận tốc đầu, phương trình chuyển động 

theo phương Oy của vật có dạng là 

A. một phương trình bậc nhất với thời gian. 

B. một phương trình bậc hai với thời gian. 

C. một phương trình không phụ thuộc vào thời gian. 

D. một phương trình không phụ thuộc vào thời gian. 

Câu 24. Từ độ cao h = 80 m, người ta ném một quả cầu theo phương nằm ngang với 

v0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Ngay khi chạm đất, vectơ vận tốc của quả cầu hợp với 

phương ngang một góc 

A. 63,4°. 

B. 26,6°. 

C. 54,7°. 

D. 35,3°. 
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Câu 25. Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời 

được đo trực tiếp bằng dụng cụ nào? 

A. Tốc kế. 

B. Gia tốc kế. 

C. Đồng hồ. 

D. Tốc kế hoặc gia tốc kế. 

Câu 26. Đồ thị độ dịch chuyển d sau khoảng thời gian t đối với chuyển động thẳng 

biến đổi đều có dạng 

A. đường thẳng.  

B.  hyperbol. 

C. đường tròn. 

D. parabol. 

Câu 27. Đường mà vật chuyển động vẽ ra trong không gian chúng ta sử dụng khái 

niệm nào? 

A. Vận tốc trung bình. 

B. Quỹ đạo. 

C. Độ dời. 

D. Thời gian. 

Câu 28. Một phép đo 5 lần thời gian rơi của một vật thu được các kết quả như bảng 

sau, giá trị trung bình của thời gian rơi này là: 

Thời gian rơi (s) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

0,27 0,26 0,25 0,28 0,27 

A. 2,566 s. 
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B. 0,256 s. 

C. 0,266 s. 

D. 0,176 s. 

II. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Bài 1 (2 điểm). Xét một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng. Tốc độ của xe 

máy tại mỗi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây. 

t (s) 0 5 10 15 20 25 30 

v (m/s) 0 15 30 30 20 10 0 

a. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của xe máy. 

b. Nhận xét tính chất chuyển động của xe máy 

c. Xác định gia tốc của xe máy trong 10s đầu tiên và trong 15s cuối cùng. 

d. Từ đồ thị vận tốc – thời gian, tính quãng đường mà người này đã đi được sau 30s kể 

từ lúc bắt đầu chuyển động. 

Bài 2 (1 điểm). Một chiếc máy bay muốn thả hàng tiếp tế cho những người leo núi 

đang bị cô lập. Máy bay đang bay ở độ cao 235 m so với vị trí đứng của người leo núi 

với tốc độ 250 km/h theo phương ngang. Máy bay phải thả hàng tiếp tế ở vị trí cách 

những người leo núi bao xa để họ có thể nhận được hàng? Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua 

lực cản không khí. 
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Đáp án đề số 2 

Câu 1. Đáp án đúng là: D 

Theo định nghĩa SGK, đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm các dạng vận động của vật 

chất và năng lượng. 

Câu 2. Đáp án đúng là: D 

Có thể thấy để nghiên cứu Vật lí không thể thiếu được đó là các công cụ toán học. 

Người học Vật lí cần có kiến thức đầy đủ về Toán học ở mức độ tương đương mới có 

thể tiếp cận được các tri thức Vật lí mới mẻ hơn. 

Toán học có vai trò quan trọng với việc nghiên cứu Vật lí: 

- Hỗ trợ tính toán. 

- Đo đạc, xử lí số liệu trong thực nghiệm Vật lí. 

- Mô hình hóa các lí thuyết vật lí dưới dạng các công thức. 

Câu 3. Đáp án đúng là: D 

Vật lí ảnh hưởng tới hầu hết quá trình phát triển của các ngành khác đặc biệt là tác 

dụng nâng cao công nghệ, cải tiến hiệu suất trong các ngành nghề khác. 

Câu 4. Đáp án đúng là: D 

Công việc làm mắm với cách ngâm cá với muối đã có từ rất lâu đời và ít thay đổi từ 

xưa đến nay và không phải là ứng dụng của kĩ thuật Vật lí. 

Câu 5. Đáp án đúng là: A 

Đây là những đối tượng nghiên cứu của bộ môn quang học. 

Câu 6. Đáp án đúng là: D 

Điện năng được sản xuất phục vụ đời sống con người, phương thức sản xuất điện được 

phát minh từ thế kỉ 18 và điện năng trở thành nguồn năng lượng quan trọng nhất để 

phát triển khoa học công nghệ cho loài người ngày nay. 

Câu 7. Đáp án đúng là: C 
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Một hành tinh được xếp vào thế giới vĩ mô và tuân theo các quy luật vật lí của thế giới 

vĩ mô. 

Câu 8. Đáp án đúng là: D 

Chất phóng xạ là chất gây nguy hiểm với sức khỏe con người. Vì thế không được tiếp 

xúc trực tiếp với chất phóng xạ để tránh các nguy cơ bị nhiễm phóng xạ. 

Câu 9. Đáp án đúng là: B 

Cảnh báo các khu vực nguy hiểm: hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng. 

Biển báo trên là biển cảnh báo nguy cơ dễ cháy. 

Câu 10. Đáp án đúng là: C 

A – Biển cảnh báo chất độc. 

B – Biển cảnh báo chất phóng xạ. 

C – Biển cảnh báo nguy hiểm về điện. 

D – Biển cảnh báo hóa chất ăn mòn. 

Câu 11. Đáp án đúng là: B 

Để đảm bảo an toàn, đồ đạc thí nghiệm cần được tháo dỡ và sắp xếp gọn gàng vào vị 

trí quy định sau khi thí nghiệm xong. Đối với các đồ đạc có dính bẩn, bụi, hóa chất… 

cần thực hiện vệ sinh sạch sẽ đúng cách trước khi rời phòng thí nghiệm. Việc để nguyên 

đồ thí nghiệm sau khi thực hiện xong có thể dẫn tới việc đồ thí nghiệm bị hỏng hóc, rỉ 

sét, côn trùng xâm nhập, mất vệ sinh phòng thí nghiệm… 

Câu 12. Đáp án đúng là: C 

Điện ba pha là nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế rất lớn, vì vậy nếu thao tác hoặc 

ghép nối không chuẩn xác sẽ gây chập, cháy, giật…. Các dòng điện còn lại có hiệu 

điện thế nhỏ sẽ không gây nguy hiểm tới sức khỏe người sử dụng. Đối với học sinh 

nhỏ tuổi chưa được học về điện 3 pha không nên sử dụng dòng điện này trong thí 

nghiệm. 
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Câu 13. Đáp án đúng là: D 

D – sai vì năm là đơn vị đo thời gian.  

Câu 14. Đáp án đúng là: A 

- Phép đo trực tiếp: 

(1) Dùng thước đo chiều cao. 

(2) Dùng cân đo cân nặng. 

- Phép đo gián tiếp: 

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. 

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe. 

Câu 15. Đáp án đúng là: B 

Sai số tương đối của bán kính: 
R 0,5

R 5%
10,0R


 = = =  

Chu vi hình tròn: p 2. .R=   

Suy ra: p R 5% =  =  

Câu 16. Đáp án đúng là: A. 

Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố: vật làm gốc, hệ trục tọa độ và đồng hồ đo thời gian 

Câu 17. Đáp án đúng là: D 

Quy ước: 

Xe máy – số 1 – Vật chuyển động 

Xe tải – số 2 – Hệ quy chiếu chuyển động  

Mặt đường – số 3 – Hệ quy chiếu đứng yên 

- Công thức cộng vận tốc: 13 12 23 12 13 23v v v v v v= +  = −  

- Vận tốc của xe máy so với xe tải là: 

12 13 23v v v 30 40 10km / h= − = − = −  

Câu 18. Đáp án đúng là: A 

Xe chuyển động theo chiều dương nên v > 0. 

Xe tăng tốc tức là vận tốc tăng dần, nên gia tốc a > 0. 

Câu 19. Đáp án đúng là: C 
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Tầm xa của vật rơi theo phương ngang không phụ thuộc vào khối lượng của vật, chỉ 

phụ thuộc vào tốc độ đầu và vị trí ném. 

Hai vật được ném theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí thì tầm xa 

của hai vật là như nhau. 

Câu 20. Đáp án đúng là: A 

Phương trình vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng 
0v v at= + . 

Câu 21. Đáp án đúng là: B 

Đổi 72 km/h = 20 m/s; 54 km/h = 15 m/s. 

+ Gia tốc: 20
v v 15 20

a 0,5m / s
t 10

− −
= = = −  

Khi xe dừng lại v1 = 0 

+ Áp dụng công thức: 
( )

2 2 2
2 2 1 0
1 0

v v 0 20
v v 2.a.d d 400m

2.a 2. 0,5

− −
− =  = = =

−
 

Câu 22. Đáp án đúng là: D 

Tầm xa của một chuyển động ném xiên phụ thuộc vào các yếu tố: 

- Vận tốc ném ban đầu. 

- Góc ném (góc hợp bởi phương ngang và phương của vận tốc ban đầu). 

- Độ cao của vị trí ném vật. 

Câu 23. Đáp án đúng là: B 

Phương trình theo trục Oy: 
21

y gt
2

= . Đây là một phương trình bậc 2 với thời gian. 

Câu 24. Đáp án đúng là: A 
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Gọi góc hợp bởi vecto vận tốc khi chạm đất so với phương ngang là góc   

Ta có: 
y 0

x 0

v 2gh 2.10.80
tan 2 63,4

v v 20
 = = = = →   

Câu 25. Đáp án đúng là: B 

 

Trên một số phương tiện như máy bay và xe đua, có một đồng hồ đo trực tiếp giá trị 

của gia tốc mà không phải đo gián tiếp thông qua qua vận tốc.  

Câu 26. Đáp án đúng là: D 

Đồ thị độ dịch chuyển d sau khoảng thời gian t đối với chuyển động thẳng biến đổi đều 

có dạng parabol. Nếu chỉ xét từ t = 0 thì đồ thị này có dạng là một nhánh / một phần 

của parabol như ví dụ trên hình. 
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Câu 27. Đáp án đúng là: B 

Quỹ đạo là đường nối những vị trí liên tiếp mà vật chuyển động vẽ ra trong không gian. 

Câu 28. Đáp án đúng là: C 

Tính giá trị trung bình của thời gian rơi. 

1 2 3 4 5t t t t t 0,27 0,26 0,25 0,28 0,27
t

5 5

+ + + + + + + +
= =   

t 0,266s=  

II. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Bài 1 (2 điểm).  

a. Đồ thị vận tốc – thời gian của xe máy  

 

b. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 s: xe chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

Trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 s: xe chuyển động thẳng đều. 

Trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 s: xe chuyển động thẳng chậm dần đều. 

c. Trong 10 s đầu tiên, gia tốc: 
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2v 30 0
a 3m / s

t 10 0

 −
= = =
 −

 

Trong 15 s cuối cùng, gia tốc: 

2v 0 30 30
a 2m / s

t 30 15 15

 − −
= = = = −
 −

 

d. Quãng đường đi được trong 30 s bằng diện tích giới hạn phía dưới đồ thị, chính là 

diện tích của hình thang được tô màu xanh. 

 

( )5 30 .30
s 525m

2

+
= = . 

Bài 2 (1 điểm).  

Để người nhận được hàng tiếp tế, máy bay phải thả hàng ở vị trí cách người một 

khoảng: 

0

2h 250 2.235
L v . 480,9m

g 3,6 9,8
= =   
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THPT… 

ĐỀ SỐ 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Thời gian làm bài: 

(không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 

được 0,25 điểm. 

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm các dạng vận động của  

A. thế giới vi mô và thế giới vĩ mô. 

B. con người và thế giới. 

C. không gian và thời gian. 

D. vật chất và năng lượng. 

Câu 2. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết trong Vật lí, phương pháp 

nào có tính quyết định?  

A. phương pháp lí thuyết.  

B. phương pháp thực nghiệm. 

C. tùy vào lĩnh vực nghiên cứu.  

D. cả hai phương pháp có giá trị như nhau. 

Câu 3. Vật lí ảnh hưởng tới lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực sau: 

A. nông nghiệp. 

B. y học. 

C. công nghiệp. 

D. Tất cả các lĩnh vực trên. 

Câu 4. Để sử dụng an toàn thiết bị đo điện khi sử dụng cần 
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A. không chọn đúng thang đo, nhầm lẫn thao tác.  

B. chọn đúng thang đo, nhầm lẫn thao tác. 

C. không chọn đúng thang đo, thực hiện đúng thao tác. 

D. chọn đúng thang đo, thực hiện đúng thao tác.  

Câu 5. Quy tắc nào sau đây vi phạm quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm? 

A. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng. 

B. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm sau khi sử dụng. 

C. Không nhất thiết kiểm tra thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm khi trước sử 

dụng. 

D. Vệ sinh thiết bị thí nghiệm, cất thiết bị đúng nơi quy định sau khi sử dụng. 

Câu 6. Sai số tuyệt đối của phép đo là 

A. tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.  

B. tổng sai số ngẫu nhiên và sai số tỉ đối. 

C. tổng sai số tỉ đối và sai số dụng cụ.   

D. tổng sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số tỉ đối. 

Câu 7. Khi tiến hành thí nghiệm sau n lần đo thì tính được giá trị trung bình của đại 

lượng cần đo là A , sai số tuyệt đối của phép đo là A . Sai số tỉ đối được tính bởi công 

thức nào sau đây? 

A. ( )A A .100%+  .   

B.  ( )A A .100%−  .   

C.  
A

.100%
A

.    
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 D. 
A

.100%
A


.
 

Câu 8. Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là l = 118

 2(cm). Sai số tỉ đối của phép đo này bằng 

A. 2%.   

B. 1,7%.   

C. 5,9%.   

D. 1,2%.  

Câu 9. Hệ quy chiếu bao gồm 

A. vật làm gốc và hệ trục tọa độ. 

B. hệ trục tọa độ và mốc thời gian. 

C. vật làm gốc, đồng hồ và mốc thời gian. 

D. vật làm gốc, hệ trục tọa độ và đồng hồ đo thời gian. 

Câu 10. Trong các trường hợp sau, đâu là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng?  

A. Chiếc lá rơi xuống từ cành cây.  

B. Viên bi sắt rơi tự do. 

C. Xe lửa chạy tuyến Bắc – Nam.  

D. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. 

Câu 11. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía đông. Đến 

bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía bắc. Quãng đường đi được trong cả 

chuyến đi 

A. 28,88 km.   

B. 26 km.   

C. 32,4 km.   
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D. 28,6 km. 

Câu 12. Một bạn học sinh bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài 25 m. Bạn đó xuất 

phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi và quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Độ dịch 

chuyển của bạn đó là 

A. 50 m.  

B. 25 m.   

C. 12,5 m.   

D. 0 m. 

Câu 13. Trong thời gian chuyển động là t, một vật có độ dịch chuyển là d . Khi đó vận 

tốc trung bình được tính bằng công thức 

A. 
d

t
.   

B.  d. t .   

C.  
2

d

t
.    

D.  2d.t . 

Câu 14. Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong 10 phút. Trong 4 phút đầu 

chạy với vận tốc 4 m/s, trong thời gian còn lại giảm vận tốc còn 3 m/s. Tốc độ trung 

bình trên cả quãng đường chạy là 

A. 3,4 m/s.   

B. 4,3 m/s.   

C. 5,6 m/s.   

D. 6,5 m/s. 
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Câu 15. Cho một vật chuyển động thẳng đều trên một đoạn thẳng AB biết. Tại thời 

điểm t1 = 2 s thì d1 = 4 m và tại t2 = 3 s thì d2 = 6 m. Hãy viết phương trình thể hiện sự 

liên hệ giữa độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển của vật. 

A. d = 4t (m). 

B. d = 3t (m). 

C. d = 6t (m). 

D. d = 2t (m). 

Câu 16. Ưu điểm của đồng hồ đo thời gian hiện số là 

A. đo thời gian chính xác đến phần nghìn giây.  

B. đo thời gian chính xác đến phần mười giây. 

C. đo thời gian chính xác đến phần trăm giây.  

D. đo thời gian chính xác đến từng giây. 

Câu 17. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị mô tả sự phụ thuộc của độ dịch chuyển 

vào thời gian có dạng 

A. đường thẳng.  

B. đường tròn.   

C. đường gấp khúc.   

D. đường cong. 

Câu 18. Hình vẽ dưới đây là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc xe chạy 

từ A đến B trên một đường thẳng. Xe này có tốc độ là 

 

A. 30 km/h.  

t(h) 

150 

d(km) 

30 

O 

60 

90 

120 

A 

B 

4 1 2 3 5 
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B. 60 km/h.  

C. 15 km/h.  

D. 45 km/h. 

Câu 19. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều có giá trị 

A. không đổi theo thời gian. 

B. tăng đều theo thời gian. 

C. giảm đều theo thời gian. 

D. luôn bằng không. 

Câu 20. Một ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 20s, vận tốc của ô tô giảm từ 

6 m/s về 4 m/s. Gia tốc của ô tô này là  

A. 0,1 m/s2.    

B. - 0,1 m/s2.   

C. 1 m/s2 .                

D. - 1 m/s2 . 

Câu 21. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều  

A. vectơ gia tốc của vật có hướng không đổi, độ lớn thay đổi. 

B. vectơ gia tốc của vật có hướng thay đổi, độ lớn không đổi. 

C. vectơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn thay đổi. 

D. vectơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn không đổi. 

Câu 22. Chuyển động biến đổi là chuyển động 

A. có vận tốc không thay đổi theo thời gian.  

B. có độ dịch chuyển không thời đổi theo thời gian. 

C. có tốc độ không thay đổi theo thời gian. 

D. có vận tốc thay đổi theo thời gian. 
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Câu 23. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Tại thời điểm t0 vận tốc của vật là 

v0, tại thời điểm t vật có vận tốc là v. Công thức tính gia tốc của vật là 

A. 0

0

v v
.

t t

−

−
  

B.  0

0

v v
.

t t

+

−
  

C.  0

0

v v
.

t t

−

+
  

D.  0

0

v v
.

t t

+

+
 

Câu 24. Khi nói về sự rơi tự do, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Mọi vật trên Trái Đất đều rơi tự do với cùng một gia tốc.  

B. Trọng lực là nguyên nhân duy nhất gây ra sự rơi tự do.  

C. Mọi chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng là rơi tự do.  

D. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc kinh độ của địa điểm đang xét.  

Câu 25. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 19,6 m. Lấy g =10 m/s2. Vận tốc của vật 

khi chạm đất là 

A. 20 m/s.   

B. 19,6 m/s.   

C. 9,8 m/s.  

D. 19,8 m/s. 

Câu 26. Chọn đáp án đúng. 

A. Phương trình chuyển động của chuyển động ném ngang là: 21
y g.t

2
= và 

0x v .t=  



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 

B. Phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang là: 2

2

0

g
y .x

2.v
=  

C. Thời gian rơi và tầm xa của vật ném ngang là: 
2.h

t
g

=  và 
0L v .t=  

D. Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 27. Một vật ở độ cao 5 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu
0v 2m / s=

theo phương ngang. Xác định thời gian rơi của vật. Lấy 2g 10m / s= . 

A. 1 s. 

B. 2 s. 

C. 3 s. 

D. 4 s. 

Câu 28. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. 

Tầm xa của vật 18 m. Tính vo. Lấy g = 10 m/s2. 

A. 19 m/s.   

B. 13,4 m/s.  

C. 10 m/s.   

D. 3,16 m/s. 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm). 

a. Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC. Biết bạn A đi đoạn đường AB = 

400 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 300 m hết 4 phút; AB vuông góc với BC. Xác định 

tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường. 

b. Hãy vẽ đồ thị dịch chuyển – thời gian trong chuyển động của bạn A theo bảng số 

liệu sau đây: 
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Độ dịch chuyển (m) 0 200 400 600 800 1000 800 

Thời gian (s) 0 50 100 150 200 250 300 

Bài 2 (1,5 điểm). Một người chạy xe máy theo một đường thẳng và có vận tốc theo 

thời gian được biểu diễn bởi đồ thị v theo t như hình vẽ.  

 

Hãy xác định: 

a. Gia tốc của người này tại các thời điểm 1s, 2,5s và 3,5s 

b. Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4 s. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THPT… 

ĐỀ SỐ 2 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Thời gian làm bài: 

(không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 

được 0,25 điểm. 

Câu 1. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm hai phương pháp chính là 

A. quan sát và suy luận. 

B. thực nghiệm và lí thuyết. 

C. thực tế và tưởng tượng. 

D. suy luận trực tiếp và suy luận bắc cầu. 

Câu 2. Quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học nói chung và các nhà Vật lí nói 

riêng không có bước nào sau đây? 

A. Quan sát hiện tượng để xác định đối tượng nghiên cứu. 

B. Đề xuất giả thuyết nghiên cứu. 

C. Xây dựng mô hình lí thuyết hoặc mô hình thực nghiệm kiểm chứng. 

D. Đưa ra các kết luận dựa trên góc nhìn chủ quan của người nghiên cứu. 

Câu 3. Trong số các vật sau, đâu là vật thuộc thế giới vi mô theo quan điểm Vật lí? 

A. Nguyên tử. 

B. Chiếc kim. 

C. Chiếc ô tô. 

D. Một viên bi thủy tinh. 

Câu 4. Chọn đáp án không đúng: Khi làm việc với chất phóng xạ chúng ta cần 
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A. mặc đồ bảo hộ chống phóng xạ. 

B. lưu ý không làm việc với chất phóng xạ trong thời gian dài. 

C. sử dụng các biện pháp phòng chống phóng xạ như tấm chắn, vật liệu năng phóng 

xạ. 

D. tiếp xúc trực tiếp với chất phóng xạ. 

Câu 5. Thao tác đúng khi sử dụng thiết bị thí nghiệm trong phòng thực hành. 

A. Cắm phích điện vào ổ mà tay lại chạm vào phích điện. 

B. Rút phích điện khi dây điện hở. 

C. Đun nước trên đèn cồn. 

D. Đeo găng tay cao su chịu nhiệt khi làm thí nghiệm ở nhiệt độ cao.  

Câu 6. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? 

 

A. Biển cảnh báo chất độc. 

B. Biển cảnh báo nguy cơ dễ cháy. 

C. Biển cảnh báo bề mặt nóng. 

D. Biển báo đeo mặt nạ phòng độc. 

Câu 7. Sai số tỉ đối của phép đo là 

A. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên. 

B. tỉ số giữa sai ngẫu nhiên và sai số hệ thống. 

C. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo. 

D. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối. 

 Câu 8. Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp? 

(1) Dùng thước đo chiều cao. 

(2) Dùng cân đo cân nặng. 

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. 
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(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe. 

A. (1), (2). 

B. (1), (2), (4). 

C. (2), (3), (4). 

D. (2), (4). 

Câu 9. Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi 

được, không phải của độ dịch chuyển? 

A. Có phương và chiều xác định. 

B. Có đơn vị đo là mét. 

C. Không thể có độ lớn bằng 0. 

D. Có thể có độ lớn bằng 0. 

Câu 10. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật 

A. chuyển động tròn. 

B. chuyển động thẳng và không đổi chiều. 

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần. 

D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần. 

Câu 11. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo 

hướng nam 4 km rồi quay sang hướng đông 3 km. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. độ dịch chuyển của ô tô là 5 km. 

B. quãng đường đi được là 5 km. 

C. quãng đường đi được là 9 km. 

D. độ dịch chuyển của ô tô là 9 km. 

Câu 12. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía đông. Đến 

bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía bắc. Độ dịch chuyển tổng hợp của 

người đó là 

A. 26 km. 

B. 20,88 km. 

C. 20 km. 

D. 36 km. 
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Câu 13. Xét một chiếc thuyền trên dòng sông. Gọi: vận tốc của thuyền so với bờ là v21; 

vận tốc của nước so với bờ là v31; vận tốc của thuyền so với nước là v23. Như vậy: 

A. v23 là vận tốc tương đối. 

B. v21 là vận tốc kéo theo. 

C. v31 là vận tốc tuyệt đối.  

D. v21 là vận tốc tương đối. 

Câu 14. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển - thời gian bên dưới hãy cho biết trong khoảng 

thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?  

 

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1. 

B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2. 

C. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 

D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều. 

Câu 15. Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong 10 giây chạy được 160 m. 

Tốc trung bình trên cả quãng đường chạy là  

A. 1600 m/s. 

B. 16 km/s. 

C. 0,0625 m/s.  

D. 16 m/s. 

Câu 16. Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển 

động của vật. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Ưu điểm: độ chính xác cao đến hàng nghìn giây. 

B. Nhược điểm: chi phí tốn kém, thiết bị đo cồng kềnh. 
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C. Nhược điểm: tốn kém kinh phí.  

D. Ưu điểm: thiết bị đo gọn nhẹ.  

Câu 17. Trong bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép, cổng quang điện 

có vai trò giống như bộ phận nào? 

A. Công tắc bấm thả viên bi. 

B. Đồng hồ đo hiện số. 

C. Công tắc điều khiển đóng đồng hồ. 

D. Công tắc điều khiển mở đồng hồ. 

Câu 18. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều? 

 

A. I và III. 

B. I và IV. 

C. II và III. 

D. II và IV. 

Câu 19. Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng dưới đây, tính 

tốc độ của vật: 

 

A. 20 km/h.   

B. 12,5 km/h. 

C. 10 km/h.  

D. 7,5 km/h. 

Câu 20. Trong chuyển động biến đổi, gia tốc là một đại lượng 
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A. đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh chậm của sự thay đổi vận tốc. 

B. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc. 

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh chậm của sự thay đổi vận tốc. 

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi độ lớn của vận tốc. 

Câu 21. Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 100 s tàu đạt tốc độ 36 

km/h. Gia tốc của đoàn tàu có độ lớn 

A. 0,185 m/s2. 

B. 0,1 m/s2. 

C. 0,185 m/s2. 

D. 0,185 m/s2 . 

Câu 22. Gọi v, vo và a lần lượt là vận tốc, vận tốc ban đầu và gia tốc của chuyển động 

thẳng nhanh dần đều, điều kiện nào dưới đây là đúng? 

A. a > 0; v > v0.  

B. a < 0; v > v0.            

C. a.v < 0.     

D. a > 0; v < v0. 

Câu 23. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, hãy chọn phương án đúng? 

A. Vận tốc tức thời có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian. 

B. Gia tốc có độ lớn luôn thay đổi. 

C. Vectơ gia tốc luôn cùng chiều với vectơ vận tốc. 

D. Quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau. 

Câu 24. Rơi tự do là một chuyển động 

A. thẳng đều.    

B. chậm dần đều.    

C. nhanh dần.     

D. nhanh dần đều.  

Câu 25. Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với g 

= 10 m/s2, thời gian rơi là 

A. t = 4,04 s.   

B. t = 8,00 s. 
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C. t = 4,00 s. 

D. t = 2,86 s. 

Câu 26. Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là  

A. một nhánh của đường Parabol. 

B. đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 

C. là đường thẳng vuông góc với trục Oy. 

D. là đường thẳng vuông góc với trục Ox. 

Câu 27. Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu 
0v 5m / s=

theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy 
2g 10m / s= . 

A. 10 m. 

B. 20 m. 

C. 15 m. 

D. 25 m. 

Câu 28. 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 phương vận 

tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận 

tốc của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức:     

A. 
0v v gt= +    

B. 2 2 2

0v v g t= +                      

C. 0v v gt= +    

D. v gt=  

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
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Bài 1 (1 điểm). Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa là 18 km/h. 

Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng Bắc - Nam với vận tốc 

5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu? 

Bài 2 (1 điểm). Xác định phương trình chuyển động và độ lớn vận tốc của hai chuyển 

động có đồ thị ở hình dưới? 

 

Bài 3 (1 điểm). Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g. 

Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 24,5 m và tốc độ của vật khi vừa chạm đất 

là 39,2 m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật. 

 


