
ĐÁP ÁN GỢI Ý 

KIỂM TRA VẬT LÝ GIỮA KÌ I – LỚP 11 Cơ Bản (2008 – 2009) 

Câu 1: 

Hai điện tích điểm q1 = - q2 đặt tại hai điểm cách nhau 6cm trong không khí, lực hút giữa 
chúng có độ lớn bằng 10-3N. 

a. Tính giá trị của q1 và q2. Biết q1 > 0. 
b. Đặt q3 = 10-8 C tại trung điểm của AB. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 (có 

vẽ hình) 

Đáp án Điểm 
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0,75 

�� = 2. 10��; �� = −2. 10�� 0,25 
Vẽ hình 0,25 
F13 = F23 và cùng chiều 0,25 
F3 = 2F13 = 4.10-5 (N) 0,5 
F13 có phương AB, chiều từ A đến B 0,5 
 

Câu 2: 

Điện tích q = 10-7 C đặt tại M trong điện trường do điện tích Q gây ra. M cách Q 30cm. Biết 
lực điện trường tác dụng lên q có độ lớn 3.10-3N và hướng về phía Q. Xác định vectơ 
cường độ điện trường tại M và giá trị Q. 

Đáp án Điểm 
E = 3.104 (V/m) 0,5 
q > 0 � E cùng chiều F � E hướng về Q 0,25 
|Q| = 3.10-7 C 0,5 
E hướng về phía Q � Q = -3.10-7 C 0,25 
 

Câu 3: 

Cho hai bản kim loại phẳng được tích điện trái dấu, đặt song song nhau và cách nhau 
2,5cm. Điện trường giữa 2 bản là đề và có độ lớn 8.104 V/m. Tìm hiệu điện thế giữa hai bản 
và công mà lực điện trường thực hiện được khi một điện tích điểm q = -2.10-8 C di chuyển 
từ bản tích điện âm sang bản tích điện dương. 

Đáp án Điểm 
U = Ed = 2000 V 1 
A = qU = -4.10-5 (J) 1 
 

Câu 4: 

a. Một tụ điện có điện dung 500pF. Tính hiệu điện thế giữa 2 bản của tụ điện để điện 
tích của tụ là 10-8C. 

b. Một tụ điện có điện dung 5nF, có điện tích 10-8C. Tìm năng lượng của tụ. 



Đáp án Điểm 
U = Q/C = 20 (V) 1 
W = ½. QC2 = 10-8 (J) 1 

 

Câu 5: 

Cho mạch điện như sau: 

R1 = 6 Ω; R2 = 4 Ω; R3 = 15 Ω; UAB = 16V 
I qua mạch chính là 2A. Tính giá trị của R4. 

 

 

Đáp án Điểm 
Vẽ hình và có dòng điện chạy trong mạch 0,25 
I1 = 1,6A 0,5 
I3 = 0,4A 0,5 
R4 = 25Ω 0,75 
 

Sai hoặc thiếu đơn vị của đáp số thì trừ 0,25đ. Không trừ quá 2 lần cho toàn bài làm. 

Đáp số đúng mà cách làm không giống đáp án vẫn được tính điểm, miễn là cách làm 
đúng. 
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