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B. TỰ LUẬN 

ĐLBT: 

Câu 1: Một hệ gồm một vật nặng khối lượng 100 g được gắn với một đầu của lò xo đàn hồi 

có độ cứng 40 N/m, đầu kia của lò xo cố định. Hệ được đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. 

Ban đầu giữ vật để lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Tính tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí mà lò 

xo không biến dạng. 

ĐS: 2m/s 

Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng 100 gam được ném theo phương thẳng đứng từ trên xuống 

dưới với vận tốc 20 m/s ở độ cao 25 m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g =10 

m/s
2
. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.  

a. Tính cơ năng của vật tại vị trí ném? Đs: 45J 

b. Tính vận tốc của vật ngay khi chạm đất? Đs: 30m/s 

ĐS: 

Câu 3: : Từ độ cao 80m so với mặt đất, một vật được thả rơi tự do. Xác định: 

a) Vận tốc của vật khi chạm đất. ĐS: 40m/s 

b) Độ cao của vật khi có vận tốc 25m/s. ĐS: 48,75m 

Câu 4: Từ một chiếc cầu cao 8m (so với mặt nước), một vật có khối lượng 200g được ném 

thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Chọn gốc thế năng ở mặt nước. Xác định 

a) Độ cao cực đại so với mặt nước mà vật đạt được.  ĐS: 9.8m  

b) Độ cao của vật so với mặt nước khi động năng bằng thế năng. ĐS: 4,9m 

Câu 5: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và 

mặt phẳng ngang là 30
0
. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s

2
. Tính vận tốc của vật ở chân dốc. 

ĐS : 10m/s 

Câu 6: Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường 

thẳng nằm ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên quãng đường dài 160 m trước khi 

dừng hẳn. Tính độ lớn lực hãm tàu (được coi như không đổi)  và hệ số ma sát 

ĐS: 2,5.10
5 
N;  0,125 

Câu 7: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36 km/h trên mặt phẳng ngang thì 

lái xe thấy có chướng ngại vật và hãm phanh với lực hãm là 2,5.10
4
 N. Tính quãng đường xe 

đi được từ khi hãm phanh đến khi dừng hẳn và hệ số ma sát của xe với mặt đường. 

Đs: 8 m; 0,6 

Câu 8: Vật khối lượng m=1kg trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng dài 2m, hợp mặt phẳng 

ngang góc 30
o
 lấy g=10m/s

2
; bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng.Tính vận tốc của vật tại 

chân mặt phẳng nghiêng.  

ĐS : 2  



Câu 9: Một viên đạn có khối lượng 14g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s xuyên 

qua tấm gỗ dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình 

của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn? 

ĐS: 24416N  

Câu 10: Một vật có khối lượng m = 1kg đang trượt với vận tốc 10 m/s thì gặp ma sat. Hệ số 

ma sat giữa vật và mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,5. Tính quãng đường vật đi được 

trên mặt phẳng ngang cho đến khi dừng lại. 

ĐS: 10 m 

CHẤT KHÍ 

Câu 1: Một lượng khí lí tưởng ở nhiệt độ 27
0
C được biến đổi qua 2 

quá trình theo đồ thị như hình vẽ. Biết V1 = 12 lít; V2 = 4 lít; p1 = 

2.10
5
 Pa;  

a. Tìm nhiệt độ (
0
C) ở trạng thái 3? ĐS: 627

o
C 

b. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên trong hệ trục tọa độ (V,T)? 

Câu 2:  

Một căn phòng có thể tích 100 m
3
. Khi nhiệt độ trong phòng tăng từ 

0
o
C đến 27

o
C thì khối lượng không khí thoát ra khỏi phòng là bao 

nhiêu? Biết áp suất khí quyển là 760 mmHg, khối lượng riêng của 

không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0
o
C, áp suất 760 mmHg) 

là 1,29 kg/m
3
. 

 ĐS: 1 2m m = 1,61 kg 

Câu 3: Một khối khí ở nhiệt độ t=27
o
C, áp suất là 1atm, V=30l thực hiện qua 2 quá trình 

biến đổi liên tiếp: 

  + Đun nóng đẳng tích để nhiệt độ khí là 277
o
C 

  + Giãn nở đẳng nhiệt để thể tích sau cùng là 45l 

a. Tính áp suất sau cùng của khối khí. ĐS: 11/9 atm 

b. Biễu diễn đồ thị các quá trình biến đổi trạng thái trong các hệ tọa độ (P,V), (P,T) 

 

Câu 4:      

 Một khối khí lý tưởng thực hiện chu trình như hình vẽ. 

Biết (1) và (3) nằm trên cùng một đường đẳng nhiệt. 

Các thông số trạng thái (1) là p1 = 2atm, V1 = 8 , T1 = 

300K và V2 = 4 . Xác định các thông số còn lại của 

trạng thái (2) và trạng thái (3). 
 

ĐS: p2 = p1 =1atm,T2 = 150K, p3 =4atm, V3 4l,                                            

Câu 5: Một lượng khí đựng trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Các thông số 

trạng thái của lượng khí này là 4 atm, 12 lít,  27
0
C. Khi pit-tông nén khí, áp suất của khí tăng 

lên tới 10 atm, thể tích giảm một nửa. Xác định nhiệt độ của khí nén lúc này? 

ĐS: 375K 

 

Câu 6: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình như trên hình vẽ.  

Các thông số được cho trên đồ thị, áp suất của khối khí khi kết thúc  

quá trình là  bao nhiêu? ĐS : 4,8 atm 

 

Câu 7: Một khối khí ở 27
0
C có thể tích 10 lít và áp suất 3 at, được biến đổi qua hai quá trình 

liên tiếp. + Quá trình một: là quá trình đẳng tích, áp suất khí tăng thêm 1 at.  

+ Quá trình hai: là quá trình đẳng nhiệt, thể tích khí tăng gấp đôi. Tính áp suất sau cùng của 

khối khí 

Đs: p =2 at 

T(K) 400 

p(atm) 

p2 

2,4 (1) 

(2) 

800 
o 



 

Câu 8: Một khối khí lý tưởng thực hiện hai quá trình như trên hình vẽ. 

Ở trạng thái 1 có các thông số  là 1 atm, 5 lít, 27 
o
C, sang trạng thái 2 có  

áp suất 2 atm, sang trạng thái 3 trở về áp suất ban đầu.  

Thể tích và nhiệt độ của khối khí khi kết thúc quá trình là 

Đs:  2,5 lít,600K 

Câu 9: Một khối khí lý tưởng thực hiện hai quá trình như trên hình vẽ. 

Ở trạng thái 1 có các thông số  là 2 atm, 4 lít, 300K, sang trạng thái 2 có  

áp suất 4 atm, sang trạng thái 3 có thể tích tăng gấp đôi.  

Áp suất và nhiệt độ của khối khí khi kết thúc quá trình là 

Đs: 2 atm, 600K 

 

Câu 10: Một khối khí lý tưởng thực hiện hai quá trình như trên hình vẽ. 

Ở trạng thái 1 có các thông số  là 2 atm, 15 lít, 27 
o
C, sang trạng thái 2 có  

áp suất 4 atm, sang trạng thái 3 có áp suất là 8 atm. Thể tích và nhiệt độ của 

khối khí khi kết thúc quá trình là 

Đs: 7,5 lít, 600K 

NĐLH 

Câu 1: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 200 g chứa 150 g nước ở nhiệt độ 

20
o
C. Người ta thả một miếng sắt khối lượng 100 g được nung nóng tới nhiệt độ 100

o
C vào 

nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền  nhiệt ra 

môi trường bên ngoài . Biết nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.10
3
 J/(kg.K); của nước 

là 4,18.10
3
 J/(kg.K); của sắt là 0,46.10

3
 J/(kg.K). 

ĐS: t = 25,37
o
C   

Câu 2: Một lượng khí ở áp suất 2.10
4
 N/m

2
 có thể tích 6 dm

3
. Được đun nóng đẳng áp khí nở 

ra và có thể tích 8 dm
3
.   

a.Công do khí thực hiện là bao nhiêu? ( Đs : 40J) 

b. Hãy tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết khi đun nóng khí nhận được nhiệt lượng 

100 J (Đs : 60J) 

 

Câu 3: Một hệ chất khí chịu tác dụng của bên ngoài thực hiện hai quá trình khác nhau: 

a. Ngoại lực tác dụng công 150J lên hệ, truyền nhiệt lượng 50J cho hệ. 

b. Hệ thực hiện công 100J và nhận nhiệt lượng 60J. 

   Tính độ biến thiên nội năng của hệ trong từng quá trình? 

Câu 4: Một khối khí có áp suất p = 100N/m
2
 thể tích V1 = 2m

3
 nhiệt độ t1 = 27

0
C được nung 

nóng đẳng áp đến nhiệt độ t2 = 87
0
C. Tính công của khí thực hiện được? (Đs : 40J) 

 

Câu 5: Truyền nhiệt lượng 6.10
6
 J cho khí trong một xilanh hình trụ, khí nở ra đẩy pittông 

chuyển động làm thể tích của khí tăng thêm 0,5m
3
. Biết áp suất của khí là 8.10

6
 N/m

2
 và coi 

áp suất này không đổi trong qúa trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là: 

ĐS: 2.10
6
 J. 

Câu 6: Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20
0
 C. Người ta thả 

vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 75
0
C. Bỏ qua sự truyền 

nhiệt ra môi trường bên ngoài, nhiệt dụng riêng của nhôm là 0,92.10
3
 J/(kg.K); của nước là 

4,18.10
3
 J/(kg.K); của sắt là 0,46.10

3 
J/(kg.K). Nhiệt độ của nước khi bắt đầu cân bằng là: 

Đs. t = 25
0 
C. 

V

V 

o 

p 

1 

2 

3 

T o 

V 

1 
2 

3 

o 
T 

V

V 1 
2 

3 



Câu 7: Người ta thả một miếng đồng m = 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 

80
0
C đến 20

0
C. Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu từ đồng và nóng lên thêm 

bao nhiêu độ? Lấy cCu = 400J/kg.K, cH2O = 4200J/kg.K 

Câu 8: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105kg được đun nóng tới 142
0
C vào một 

cốc đựng nước ở 20
0
C, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42

0
C. Tính khối lượng của 

nước trong cốc, biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước là 4200J/kg.K. 

Câu 9: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 

8,4
o
C. Người ta thả một miếng kim loại có khối lượng 192g đã đun nóng tới nhiệt độ 100

o
C 

vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân 

bằng nhiệt là 21,5
o
C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh và biết nhiệt dung 

riêng của đồng thau là 128J/kgK và của nước là 4180J/kgK. 

Câu 10: Một động cơ nhiệt lý tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100
o
C và 25,4

o
C, thực 

hiện công 2kJ. 

a. Tính hiệu suất của động cơ, nhiệt lượng mà động cơ nhận từ nguồn nóng và nhiệt lượng 

mà nó truyền cho nguồn lạnh. 

b. Phải tăng nhiệt độ của nguồn nóng lên bao nhiêu để hiệu suất  động cơ đạt 25%? 

Câu 11: Một lượng không khí nóng được chứa trong 1 xilanh cách nhiệt đặt nằm ngang có 

pittông có thể di chuyển được. Không khí nóng giãn nở đẩy pittông dịch chuyển. 

a.Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 6000J thì nội năng của nó biến thiên 

một lượng là bao nhiêu? 

b. Giả sử không khí nhận thêm nhiệt lượng 10000J và công thực hiện vẫn là 6000J. Hỏi nội 

năng của khí thay đổi như thế nào? 

 

CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG 

Câu 1: : Một vật rắn đồng chất, đẳng hướng dạng khối hình lập phương có thể tích 100 cm
3
, 

ở nhiệt độ 20
o
C. Biết hệ số nở dài của vật là 11.10

−6
 K

−1
. Tính thể tích của vật ở nhiệt độ 

100
o
C. 

ĐS: 0V V V    =100,264 cm
3  

 

Câu 2: Một dây tải điện ở 20 
0
C có độ dài 1800 m. Xác định độ  dài của dây tải điện này khi 

nhiệt độ tăng lên đến 40 
0
C về mùa hè. Biết hệ số nở dài của dây tải điện là 11,5.10

-6
 K

-1
. 

Câu 3: Một ấm bằng đồng thau có dung tích 3 lít ở 30
0
C. Dùng ấm này đun nước thì khi sôi 

dung tích của ấm là 3,012 lít. Hệ số nở dài của đồng thau là bao nhiêu? 

Đs: 1,905.10
-5

K
-1

 

Câu 4: Vàng có khối lượng riêng là 1,93.10
4 
kg/m

3 
ở 20

0
C. Hệ số nở dài của vàng là 14,3.10

- 

6
K

-1
. Tính khối lượng riêng của vàng ở 90

0
C.      Đ s: 19242,215 kg/m

3
 

Câu 5: Một cộng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống 

một bên mặt nước của cộng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác 

dụng vào cộng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là 
3 3

1 2
73.10 / , 40.10 /N m N m  

Câu  6: Hai thanh 1 bằng sắt và 1 bằng kẽm ở 0
0
C có chiều dài bằng nhau, còn ở 100

0
C thì 

chiều dài chênh lệch 1mm. tìm chiều dài 2 thanh ở 0
0
C. Cho biết hệ số nở dài của sắt bằng 

1,14.10
-5

K
-1

 và của kẽm bằng 3,4.10
-5

K
-1

.(Đs: 442mm) 

Câu 7: Tính chiều dài của thanh thép và thanh đồng ở 0
0
C, biết ở bất kì nhiệt độ nào thanh 

thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm. Coi hệ số nở dài của thép và đồng không phụ thuộc nhiệt 

độ và có giá trị là 12.10
-6

 K
-1

 và 16.10
-6

 K
-1

.(Đs: thép: 20cm; đồng: 15cm) 

Câu 8: Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rượu rồi kéo lên. 

Tính lực tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt 

của rượu là 24.10
-3

N/m và g = 9,8m/s
2
. 

Đs : 0,068N 



Câu 9: Một viên bi có thể tích 125mm
3
 ở 20

0
C, được làm bằng chất có hệ số nở dài là 12.10

-

6
K

-1
. Độ nở khối của viên bi này khi bị nung nóng tới 820

0
C có độ lớn là bao nhiêu? (Đs: 

3,6mm
3
) 

Câu 10: Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80g ở 0
o
C vào một cốc nhôm đựng 0,4kg  

nước ở 20
o
C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là 0,20kg. Tính nhiệt độ của 

nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 

3,4.10
5
J/kg. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước là J/kg.K. Bỏ qua sự mất 

mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. 

Đs: 4.5
o
C  

 

***************HẾT****************** 

 
 


