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ĐỀ THI (có 6 bài, mỗi bài 2,5 điểm)
Thí sinh ghi kết quả trả lời trong cột bên phải cạnh đề bài
Bài 1:
Một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 30o. Một viên bi
lăn lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc đầu v0. Hệ số ma sát lăn giữa
viên bi với mặt phẳng nghiêng µ = 0,1. Cho g = 9,8 m/s2.
a) Viết biểu thức tính gia tốc chuyển động của viên bi trên
mặt phẳng nghiêng và tính giá trị gia tốc này (theo đơn vị m/s2, làm
tròn số đến một chữ số thập phân sau hàng đơn vị).
b) Cho biết quãng đường dài nhất viên bi đi lên được trên
mặt phẳng nghiêng là s = 1,0 m. Viết hệ phương trình giúp xác định
được thời gian viên bi đi quãng đường s nêu trên và tính thời gian đó
(theo đơn vị giây, làm tròn số đến một chữ số thập phân sau hàng
đơn vị).
Bài 2:
Một viên bi nhỏ trượt không vận tốc đầu, không ma sát từ A
trên một đường trượt là ¼ đường tròn; bán kính OA thẳng đứng, OB
nằm ngang, R = OA = OB = 1,0 m. Viên bi rời đường trượt tại B,
chuyển động không ma sát trong không khí và rơi chạm mặt nước tại
C (hình bên). Khoảng cách A
O
BH = 1,0 m. Cho g = 9,8 m/s2.
a) Viết biểu thức tính
tốc độ viên bi tại B, tại C và tính
các tốc độ này (theo đơn vị m/s,
làm tròn số đến một chữ số thập
B
phân sau hàng đơn vị).
b) Viết biểu thức tính
khoảng cách IC và tính khoảng
cách này (theo đơn vị mét, làm
tròn số đến một chữ số thập
phân sau hàng đơn vị).
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Bài 3:
Ba điện tích điểm q1, q2, q3 theo thứ tự đặt tại ba đỉnh A, B,
C của một tam giác đều trong không khí. Cho biết q1 = −3q2 và độ
lớn lực điện do q2 tác dụng lên q3 là F23 = 2,0.10−5 N.
a) Viết các biểu thức giúp tính được độ lớn F3 của lực điện
tổng hợp tác dụng lên q3.
b) Tính F3 (giá trị F3 có cùng độ chính xác với F23).

Trả lời
Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Điểm

Học sinh không viết vào phần này vì đây là phách, sẽ bị cắt đi
Bài 4:

Bài 4:
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 32 cm. Một vật sáng AB
đặt vuông góc với trục chính trước thấu kính, A nằm trên trục
chính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hiện rõ trên màn đặt vuông
góc trục chính sau thấu kính. Biết L = AA’ = 1,60 m và A’B’ > AB.
a) Viết các biểu thức giúp tính được khoảng cách d từ vật
AB đến thấu kính.
b) Tính d (giá trị d có độ chính xác đến cm).

Bài 5:

Bài 5:
Một chất điểm M dao động điều hoà trên trục Ox với
phương trình li độ x = 6,0cos(4t + 0,5), trong đó t tính bằng giây, x
tính bằng centimét, ω tính bằng rad/s. Cho biết tại thời điểm t1, M
có li độ x1 = 3,7 cm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,5 s, M có li độ x2.
a) Mô tả vắn tắt cách tính x2.
b) Tính x2 (chính xác đến milimét).

Bài 6:

Bài 6:
Một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm cuộn cảm có điện
trở thuần R và độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C.
Cho biết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là
u = 12cos(100πt − 1) V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là
UC = 24 V. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng
i = I0cos(100πt), ω tính bằng rad/s. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu
cuộn cảm là Ud.
a) Mô tả vắn tắt cách tính Ud.
b) Tính Ud (theo đơn vị V, chính xác đến hàng đơn vị).

HẾT

