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ĐÁP ÁN GỢI Ý 

KIỂM TRA VẬ T LÝ GIỮA KÌ I – LỚP 10 Cơ Bản (2008 – 2009) 

Câu 1: 

Một chất điểm chuyển động với đồ thị toạ độ như hình vẽ. Nêu tính 
chất chuyển động của chất điểm và viết phương trình toạ độ của chất 
điểm. 

 

Đáp án Điểm 
Đây là đồ thị (x,t) có dạng đường thẳng xiên xuống � chuyển động thẳng, ngược 
chiều dương (+) 

0,5 

� = �� − ��
�� − �� =

0 − 5
5 − 0 = −1(�/��) 0,5 

x0 = 5 � x = x0 + vt = 5 – t (m;s) 0,5 
 

Câu 2: 

Gia tốc: ý nghĩa và viết biểu thức tính (có ghi rõ đơn vị và gọi tên các đại lượng trong công 
thức) 

Áp dụng: Một xe ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 20m/s thì đột nhiên hãm 
phanh, chuyển động chậm dần đều và sau 5s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh, xe dừng lại. 
Tính gia tốc của xe và quãng đường xe đi được trong thời gian trên. 

Đáp án Điểm 
Ý nghĩa gia tốc: là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến đổi vận tốc của chuyển động 0,25 

� = ∆�
∆�  

0,25 

Đơn vị: m/s2 0,25 
∆v: độ biến thiên vận tốc 
∆t: khoảng thời gian 

0,25 

Áp dụng: a = -4 m/s2 0,5 
s = 1/at2 + v0t = 50m 0,5 
 

Câu 3:  

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20m. Tính thời gian vật rơi cho đến khi chạm đất và 
quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất. Lấy g = 10m/s2. 

Đáp án Điểm 

Thời gian vật rơi chạm đất: h = 1/2gt2 � � = ���� = 2� 1 

Quãng đường rơi trong 1s đầu: s = 5m 0,5 
Quãng đường rơi trong 1s cuối: ∆s = h – s = 15m 0,5 
 

Câu 4: 



Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 40m. Biết gia tốc hướng tâm 
của chất điểm bằng 10m/s2. Tìm tốc độ dài, tốc độ góc của chất điểm và số vòng chất điểm 
quay được trong 1p. 

Đáp án Điểm 

� = ��
� → � = ��� = 20(�/�) 0,5 

� = �
� = 0,5(���/�) 0,5 

f = ω/2π 0,5 
n = 60f = 4,77 vòng 0,5 

 

Câu 5: 

Cùng một lúc, từ hai điểm A và B cách nhau 90 m, có hai xe chuyển động cùng chiều từ A 
đến B. Xe thứ nhất xuất phát từ A chuyển động đều với vận tốc 15 m/s, xe thứ hai xuất phát 
từ B chuyển động biến đổi đều không vận tốc đầu với gia tốc a = 0,8 m/s2. 

a. Viết phương trình chuyển động của 2 xe trên cùng hệ quy chiếu. 
b. Xác định thời điểm và vị trí lúc hai vật gặp nhau. 

 
Đáp án Điểm 

Chọn hệ quy chiếu: gốc toạ độ tại A, chiều dường là chiều từ A đến B, gốc thời gian 
là lúc 2 xe xp 

0,5 

x1 = 15t (m;s) 0,5 
x2 = 90 + 0,4t2 0,5 
Lúc 2 xe gặp nhau: x1 = x2 � 0,4t2 – 15t + 90 = 0 0,25 

� t1 = 7,5s và t2 = 30s 0,25 
� x1 = 112,5m ; x2 = 450 m 0,25 

 

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. 


