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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II MÔN VẬT LÝ 
 

A. PHẦN LÝ THUYẾT. 
 

CHƯƠNG  IV: CÁC ĐỊNH LẬT BẢO TOÀN 

DẠNG 1: Động lượng - Công - Công suất 

1. Động lượng:    p m v
→ →

=            Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms-1. 

- Dạng khác của định luật II Newton: 
→

F .t = 
→

P ,      Với 2 2p p p
→ → →

 = −  

2.  Định luật bảo toàn động lượng: Tổng động lượng của một hệ cô lập (hệ kín) luôn được bảo toàn. 

 
, ,

1 2 1 2p p p p
→ →→ →

+ = +   hay  
, ,

1 21 2 1 1 2 2m v m v m v m v
→ →→ →

+ = +  

 Những lưu ý khi giải các bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng: 

- Nếu vật chuyển động theo chiều dương đã chọn thì v > 0; 

- Nếu vật chuyển động ngược với chiều dương đã chọn thì v < 0. 

3. Công cơ học: A = Fscos        Đơn vị công:  Joule (J) 

 góc hợp bởi 
→

F và hướng của chuyển động.    

-  Các trường hợp xảy ra: 

+  = 0o => cos = 1 => A = Fs > 0: lực tác dụng cùng chiều với chuyển động. 

+ 0o <  < 90o =>cos > 0 => A > 0;  

Hai trường hợp này công có giá trị dương nên gọi là công phát động. 

+  = 90o => cos = 0 => A = 0: lực không thực hiện công; 

+ 90o <  < 180o =>cos < 0 => A < 0; 

+  = 180o => cos = -1 => A = -Fs < 0: lực tác dụng ngược chiều với chuyển động. 

Hai trường hợp này công có giá trị âm, nên gọi là công cản; 

4. Công suất:   P = 
t

A
             Đơn vị công suất: Watt (W) 

Lưu ý:  công suất trung bình còn được xác định bởi biểu thức: P = Fv 
Trong đó, v là vận tốc trung bình trên của vật trên đoạn đường s mà công của lực thực hiện dịch 

chuyển. 

DẠNG 2:  Động năng. Thế năng. Cơ năng. 

1. Động năng:  Là dạng năng lượng của vật gắn liền với chuyển động của vật.       Wđ = 
2

1
mv2. 

Định lí về độ biến thiên của động năng (hay còn gọi là định lí động năng): 

Wđ
  =

2

1
m 2

2v  - 
2

1
m 2

1v  =  A          với  Wđ
   = 

2

1
m( 2

2v  - 2

1v ) 

Lưu ý: Động năng là đại lượng vô hướng, có giá trị dương;  

Đơn vị động năng: Joule (J) 

2. Thế năng:  Là dạng năng lượng có được do tương tác.  Đơn vị thế năng:  Joule (J) 

+ Thế năng trọng trường:    Wt = mgz; 
Lưu ý: Trong bài toán chuyển động của vật, ta thường chọn gốc thế năng là tại mặt đất, còn trong 

trường hợp khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng, ta thường chọn gốc thế năng tại chân mặt 

phẳng nghiêng. 

Thế năng đàn hồi:                21
W

2
t k l=   

+ Định lí về độ biến thiên của thế năng:  Wt = Wt1 – Wt2 = A 

Lưu ý: Thế năng là một đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm; 

3. Cơ năng: Cơ năng của vật bao gồm động năng và thế năng của vật. Đơn vị cơ năng: Joule (J) 

W = Wđ + Wt 
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* Cơ năng trọng trường:  W = 
2

1
mv2 + mgz  

* Cơ năng đàn hồi:   W = 
2

1
mv2 + 

2

1
k(l)2 

 

Lưu ý: + Trong một hệ cô lập, động năng và thế năng có thể chuyển hoá cho nhau, nhưng năng lượng tổng 

cộng, tức là cơ năng, được bảo toàn.  W = hằng số 

+ Trong trường hợp cơ năng không được bảo toàn, phần cơ năng biến đổi là do công của ngoại lực 

tác dụng lên vật.      W = W2 – W1 = AF 

CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ. 

1. Các định luật cơ bản của nhiệt học: 

a. Định luật Bôi lơ - Ma ri ốt (Boyle – Mariotte): định luật về quá trình đẳng nhiệt; 

Biểu thức:   pV = const;  hay   p1V1 = p2V2 . 

b. Định luật Sác lơ (Charles): định luật về quá trình đẳng tích: 

Biểu thức: 
T

p
 = const  hay 

2

2

1

1

T

p

T

p
=  

c. Quá trình đẳng áp: 

Biểu thức: 
T

V
 = const  hay 

2

2

1

1

T

V

T

V
=  

2. Phương trình trạng thái khí lí tưởng: (còn được gọi là phương trình Clapeyron) 

T

pV
 = const      hay     

2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=  

CHƯƠNG VI: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
 

DẠNG I:    Nội năng và sự biến thiên nội năng. 

1. Nội năng: Kí hiệu là U.    Đơn vị Joule (J)  

 - Là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

2. Độ biến thiên nội năng: 

- Độ biến thiên nội năng của vật là phần nội năng tăng lên hay giảm đi trong một quá trình. 

- Kí hiệu ∆U. Đơn vị Joule (J)  

3. Các cách làm thay đổi nội năng: 

- Thực hiện công. 

- Truyền nhiệt. 

4. Nhiệt lượng: 

- Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng (còn gọi tắt 

là nhiệt) 

                                                 ∆U = Q  Với  Q = mc∆t 

 

Trong đó :  Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J) 

                     m là khối lượng của vật (kg) 

                     c là nhiệt dung riêng của chất (J/kgK = J/kgđộ) 

                     ∆t là độ biến thiên nhiệt độ (0C hoặc K) 

DẠNG II:   Các nguyên lí nhiệt động lực học. 

1. Nguyên lí I nhiệt động lực học (NĐLH) : 

- Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. 
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U = Q + A 

 

 

 

 Trong đó :     A là công (J) 

                       Q là nhiệt lượng (J) 

                       U là độ biến thiên nội năng (J) 

   * Quy ước về dấu của nhiệt lượng và công :    

-  Q>0 Hệ nhận nhiệt lượng. 

-  Q<0 Hệ truyền nhiệt lượng. 

-  A>0 Hệ nhận công. 

-  A<0 Hệ thực hiện công. 

    * Với quá trình đẵng nhiệt (Q = 0), ta có :  U = A 
    Độ biến thiên nội năng bằng công mà hệ nhận được. Quá trình đẵng nhiệt là quá trình thực hiện công. 

  * Với quá trình đẵng áp (A  0; Q  0), ta có:  U = A + Q  Với A= p(V2-V1) 
    Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. 

   * Với quá trình đẵng tích (A = 0), ta có:   U = Q 

2. Nguyên lí II nhiệt động lực học : 

 - Cách phát biểu của Clau-di-út : nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn. 

    - Cách phát biểu của Các-nô: động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được       

thành công cơ học. 

* Hiệu suất của động cơ nhiệt : 

 

Ta có :  
1 2

1 1

A Q Q
H

Q Q

−
= =  <1 

  

  Trong đó :  

Q1 là nhiệt lượng cung cấp cho bộ phận phát động (nhiệt lượng toàn phần) 

  Q2 là nhiệt lượng tỏa ra (nhiệt lượng vô ích) 

  A = Q1 – Q2 là phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công 

 

B. PHẦN BÀI TẬP. 
 

CHƯƠNG  IV: CÁC ĐỊNH LẬT BẢO TOÀN 

DẠNG 1: Động lượng - Công - Công suất 

1/ Động lượng của một vật liên hệ mật thiết nhất với: 

A. Động năng.   B. Thế năng.    C. Công.     D. Quãng đường di chuyển. 

2/ ĐLBT động lượng tương đương với 

A. ĐL I Niu-tơn.          B. ĐL II Niu-tơn. 

C. ĐL III Niu-tơn.         D. ĐL Ác – si - mét 

3/ Một quả bong đang bay với động lượng p thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở 

lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là : 

A. 
→

0       B. 
→

p        C. 
→

p2      D. 
→

− p2  

4/ Điều nào không đúng khi nói về động lượng: 

A. Động lượng của vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

B. Động lượng của vật là đại lượng vectơ. 

C. Động lượng của vật bằng tích khối lượng và bình phương vân tốc 

D. Trong hệ kín động lượng của hệ được bảo toàn. 
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5/ Đơn vị của động lượng: 

A. Kg.m/s2    B. Kg.m/s.     C. Kg.m.s    D. Kg.m2/s 

6/ Động lượng được tính bằng: 

A. N/s.     B. N.s.      C. N.m.     D. N.m/s. 

7/ Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất: 

A. J.S.     B. W.      C. N.m/s.    D. HP. 

8/ Một lực F tác dụng lên vật làm cho vật cđ với vận tốc v theo hướng lực. Công suất của lực là: 

A. F.t.     B. F.v.      C. F.v.t.     D. F.v2. 

9/ Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về công: 

A. Lực là đại lượng vectơ nên công bằng tích của lực và đường đi nên cũng là vectơ. 

B. Khi vật cđ thẳng đều công của tổng hợp lực phải khác 0 vì đã làm vật chuyển dời. 

C. Trong cđ tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì điểm đặt của lực di chuyển. 

D. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số. 

10/ Công có thể biểu thị bằng tích của: 

A. năng lượng và khoảng thời gian.   B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian 

C. lực và quãng đường đi được.     D. lực và vận tốc. 

11/ Công thức tính công của lực đáp án nào đúng và tổng quát nhất 

A. A= F.s    B. A= m.g.h    C. A= F.s.cosα     D. A= 
1

2
.m.v2 

12/ Lực thực hiện công âm khi vật cđ trên mặt phẳng ngang là 

A. Lực kéo.   B. Lực ma sát trượt.  C. Lực phát động.    D. Trọng lực. 

13/ Một người đưa vật có khối lượng m từ trên cao xuống dưới một khoảng h với vận tốc đều. Công của người 

đó thực hiện là 

A. Dương.            B. Âm.   

C. Bằng 0.            D. Không xác định, tùy thuộc chiều cao h lớn hay bé. 

14/Trong cđ bằng phản lực 

A. Nếu có 1 phần cđ theo một hướng thì phần còn lại phải đứng yên. 

B. Nếu có một phần cđ theo một hướng thì phần còn lại phải cđ cùng hướng. 

C. Nếu có một phần cđ theo một hướng thì phần còn lại phải cđ theo hướng vuông góc. 

D. Nếu có một phần cđ theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng ngược lại. 

15/ Trường hợp nào sau đây công của lực bằng 0 

A. Lực vuông góc với phương chuyển động của vật. 

B. Lực cùng phương với phương chuyển động. 

C. Lực hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn 900 

D. Lực hợp với phương chuyển động một góc nhỏ hơn 900 

16/ Tổng động lượng của hệ không được bảo toàn khi nào? 

A. Hệ cô lập. 

B. Hệ là gần đúng cô lập (các ngoại lực không đáng kể so với các nội lực) 

C. Hệ chuyển động không có ma sát. 
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D. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0 

17/ Chọn đáp án sai: Công của lực: 

A. Là đại lượng vô hướng.        B. Có giá trị đại số. 

C. Được tính bằng biểu thức: F.S.Cosα.    D. Luôn luôn dương. 

18/ Chọn câu trả lời sai 

Công suất có đơn vị là: 

A. Oát (w).    B. Kilôoát (kw).     C. Kilôoát giờ (kwh).   D. Mã lực (HP). 

19/ Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Độ biến thiên động lượng 

trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g=9,8 m/s2 

A. 5 kg.m/s.   B. 4,9 kg.m/s.      C. 10 kg.m/s.      D. 0,5 kg.m/s. 

20/ Một lực 20 N tác dụng vào vật m=400g đang nằm yên, thời gian tác dụng 0,015 s. Xung lượng tác dụng 

trong khoảng thời gian đó là: 

A. 0,3 kg.m/s   B. 1,2 kg.m/s      C. 120 kg.m/s      D. Một giá trị khác 

21/ Xe A có KL 1000 kg và vận tốc 60 km/h. Xe B có KL 2000 kg và vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng 

của chúng 

A. pA ≤ pB    B. pA > pB       C. pA = pB       D. pA < pB 

22/ Một máy bay có KL 160000 kg bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay 

A. p= 29,6.106 kg.m/s.          B. p= 87.106 kg.m/s.    

C. p= 160.106 kg.m/s.          D. p= 38,66.106 kg.m/s. 

23/ Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30 m. Lấy g= 10 m/s2. 

Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó 

A. t= 10s.    B. t= 20s.       C. t= 30s.        D. t= 40s. 

24/ Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 

300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi hòm trượt 

đi được 20 m. 

A. t= 554 J.    B. t= 724 J.       C. t= 1245 J.       D. 2598 J. 

25/ Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng bao 

nhiêu ? 

A. 0,45 m/s.   B. 1,0 m/s.      C. 1,4 m/s.       D. 4.4 m/s. 

26/ Một ô tô có khối lượng 1 000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị 

nào sau đây ? 

A. 2,52.104 J.   B. 2,47.105 J.      C. 2,42.106 J.       D. 3,20.106 J. 

 

DẠNG 2:  Động năng. Thế năng. Cơ năng. 

1/ Khi vật có KL không đổi nhưng vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ: 

A. Giảm phân nửa.           B. Không thay đổi. 

C. Tăng gấp đôi.            D. Tăng gấp 4 lần. 

2/ Một vật đang đứng yên có thể có: 

A. Vận tốc.    B. Động năng.      C. Thế năng.     D. Động lượng. 
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3/ Động năng của vật sẽ tăng gấp hai nếu: 

A. m không thay đổi, v tăng gấp đôi.     B. v không đổi, m tăng gấp đôi. 

C. m giảm ½, v tăng gấp bốn lần.      D. v giảm ½, m tăng gấp bốn. 

4/ Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thế: 

A. Cơ năng được bảo toàn.        B. Động năng được bảo toàn. 

C. Thế năng được bảo toàn.        D. Công được bảo toàn. 

5/ Một vật chuyển động không nhất thiết phải có: 

A. Vận tốc.    B. Động lượng.     C. Động năng.     D. Thế năng. 

6/ Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi, thì 

A. Gia tốc của vật tăng gấp đôi.       B. Động lượng của vật tăng gấp đôi. 

C. Động năng của vật tăng gấp đôi.      D. Thế năng của vật tăng gấp đôi. 

7/ Một hệ vật được gọi là hệ kín nếu: 

A. Chỉ có những lực của các hệ trong vật tác dụng lẫn nhau. 

B. Không có tác dụng của các lực từ bên ngoài hệ. 

C. Các nội lực từng đôi trực đối nhau theo định luật III Niu-tơn 

D. Cả a, b, c đều đúng. 

8/ Định luật bảo toàn chỉ đúng trong trường hợp: 

A. Hệ có ma sát.  B. Hệ không ma sát.    C. Hệ kín có ma sát.   D. Hệ cô lập. 

9/ Cơ năng của hệ (vật và trái đất) bảo toàn khi nào, chọn phương án đúng và tổng quát nhất 

A. Không có các lực cản, lực ma sát.     B. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực(lực hấp dẫn) 

C. Lực cđ theo phương ngang.       D. Vận tốc của vật không đổi. 

10/ Khối lượng vật giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động lượng và động năng của vật sẽ: 

A. Không đổi, tăng gấp đôi.        B. Tăng gấp đôi, tăng gấp 4. 

C. Không đổi, không đổi.         D. Tăng gấp đôi, tăng gấp 8. 

11/ Ngoại lực nào sau đây tác dụng không làm biến đổi động năng của hệ 

A. Lực cùng hướng vận tốc.        B. Lực ngược hướng vận tốc. 

C. Lực vuông góc vận tốc.         D. Lực hợp với vận tốc một góc 450. 

12/ Cơ năng là một đại lượng 

A. Luôn luôn dương.          B. Luôn luôn dương hoặc bằng 0. 

C. Có thể dương, âm hoặc bằng 0.      D. Luôn luôn khác 0. 

13/ Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất, vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. 

Trong quá trình MN 

A. Động năng tăng.  B. Thế năng giảm.   C. Cơ năng cực đại tại N.   D. Cơ năng không đổi. 

14/ Quả bóng bay bị bóp lại, cơ năng của quả bóng thuộc dạng nào 

A. Thế năng trọng trường.         B. Thế năng đàn hồi. 

C. Động năng.             D. Một loại năng lượng khác. 

15/ Động năng của vật tăng khi: 

A. gia tốc của vật a>0          B. vận tốc của vật v>0 

C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.  D. gia tốc của vật tăng. 
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16/ Chọn đáp án sai: 

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì 

A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.    B. Thời gian rơi bằng nhau. 

C. Công của trọng lực bằng nhau.      D. Gia tốc rơi bằng nhau. 

17/ Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi 

lò xo bị nén lại một đoạn ( 0)l l    thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu ? 

A. 21
( )

2
k l .    B. 

1
( )

2
k l .     C. - 

1
( )

2
k l .     D. - 21

( )
2

k l . 

18/ Một vật trọng lượng 1N có động năng 1J. Lấy g= 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu 

A. 0,45 m/s.    B. 1 m/s.      C. 1,4 m/s.      D. 4,47 m/s. 

19/ Tính động năng của một vận động viên có KL 70kg chạy đều hết quãng đường 400m trong thời gian 45s. 

A. Wđ= 2766J.   B. Wđ= 7766J.     C. Wđ= 2244J.     D. Wđ= 8455J. 

20/ Một vật có khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ 

cao bằng bao nhiêu ? 

A. 0,102 m.    B. 1,0 m.      C. 9,8 m.      D. 32 m. 

21/ Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm 

thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu ?  

A. 0,5.10-2J. .   B. 2.10-2J.      C. 4.10-2J.      D. 7.10-2J.  

22/ Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối 

lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu ? 

A. 4 J.      B. 1 J.       C. 5 J.       D. 8 J. 

 

CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ. 

1/ Chọn câu trả lời đúng: 

Một bình kín chứa oxi ở nhiệt độ T và áp suất p. Hỏi khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khối khí tăng: 

A. ½       B. 2 lần       C. 3/2       D. 4 lần 

2/ Định luật Bôi lơ – Mariốt được áp dụng trong quá trình 

A. Nhiệt độ của khối khí không đổi. 

B. Khối khí dãn nở tự do. 

C. Khối khí không có sự trao đổi nhiệt lượng với bên ngoài. 

D. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệt. 

3/ Chọn câu trả lời đúng: 

 Quá trình biến đổi của một lượng khí lí tưởng trong đó áp suất tỉ lệ nghịch với số phân tử trong đơn vị thể tích 

là quá trình: 

A. Đẳng nhiệt    B. Đẳng tích     C. Đẳng áp      D. Tất cả đều đúng 

4/ Một bình thuỷ tinh chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn (00C,1atm). Nung nóng bình thêm  2730C. Áp suất 

trong bình là bao nhiêu. Coi sự nở của bình là không đáng kể. 

A. 1,5 atm     B. 2 atm        C. 2,5 atm      D. 3,5 atm 

5/ Chọn câu trả lời đúng: 
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Trên mặt phẳng (p, V) đường đẳng nhiệt là: 

A. Đường thẳng   B. Đường parabol   C. Đường hyperbol   D. Đường exponient 

6/ Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? 

A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. 

B. Các phân tử chuyển động không ngừng. 

C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao 

D. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa 2 lần va chạm. 

7/ Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng 

A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. 

B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử 

D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. 

8/ Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lý tưởng là không đúng 

A. Có thể tích riêng không đáng kể.     B. Chỉ tương tác khi va chạm 

C. Có khối lượng không đáng kể      D. Có khối lượng đáng kể. 

9/ Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định 

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.       B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích 

C. Thể tích, khối lượng, áp suất.       D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 

10/ Quá trình nào sau đây có liên quan đến định luật Sác-lơ 

A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ. 

B. Thổi không khí vào một quả bóng bay. 

C. Đun nóng khí trong một bình kín. 

D. Đun nóng khí trong một xilanh hở. 

11/ Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái khí lí tưởng 

A. 
T

pV
= hằng số   B.

T
Vp

T
Vp

2

22

1

11 =     C. pV ~ T      D. 
V

pT
= hằng số  

12/ Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp 

A.
T

V
= hằng số   B.

T
V

1
       C. V ~ T       D. 

T
V

T
V

2

2

1

1 =
 

13/ Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 

A. Ngừng chuyển động          B. Nhận thêm động năng. 

C. Chuyển động chậm đi         D. Va chạm vào nhau. 

14/ Công thức 
T

p
= hằng số diễn tả định luật vật lí nào 

A. Định luật Bôi lơ- Mariốt        B. Định luật Sác lơ. 

C. Định luật Gayluyxác         D. Phương trình trạng thái. 

15/ Khi đun nóng một lượng khí ở thể tích không đổi thì 

A. Áp suất khí không đổi         B. Khối lượng riêng của khí tăng lên 
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C. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.   D. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích không đổi. 

16/ Hiện tượng nào sau đây liên quan đến định luật Sáclơ 

A. Quả bóng bay bị vở ra khi bóp mạnh.       B. Săm xe đạp để ngoài nắng bị nổ. 

C. Nén khí trong xilanh để tăng áp suất.       D. Cả ba hiện tượng trên. 

17/ Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt cho một lượng khí xác định 

A. Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích            B. Tích của áp suất và thể tích là một hằng số 

C. Trên giản đồ pV, đồ thị là một đường hyperbol   D. Áp suất tỷ lệ với thể tích. 

18/ Phát biểu nào là đúng khi nói về quá trình đẳng áp cho một lượng khí xác định 

A. Áp suất tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.       B. Thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối 

C. Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.        D. Thể tích không đổi. 

19/ Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử 

A. Chỉ có lực hút     

B. Chỉ có lực đẩy 

C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút. 

D. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút. 

20/ Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí 

A. Chuyển động hỗn loạn. 

B. Chuyển động không ngừng 

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng 

D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 

21/ Trong caùc ñoäng cô ñoát trong, nguoàn laïnh laø : 

A. bình ngöng hôi                                  B. hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong buoàng ñoát 

C. khoâng khí beân ngoaøi                         D. hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong xi lanh 

22/Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

A.  
V

pT
= hằng số  B.  

TV

p
= hằng số    C.  

T

pV
= hằng số   D. 

p

VT
= hằng số  

23/ Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp 

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. 

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. 

C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 

D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối 

24/ Hai phòng kín có thể tích bằng nhau, thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng 

khác nhau, thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là 

A. Bằng nhau              B. Nhiều hơn ở phòng nóng. 

C. Nhiều hơn ở phòng lạnh         D. Tùy theo kích thước của cửa. 

25/ Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí 

A. Thể tích     B. Khối lượng.     C. Nhiệt độ tuyệt đối    D. Áp suất. 

26/ Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào không phù hợp với định luật Bôi lơ- Mariốt 
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A. 
V

p
1

      B.
p

V
1

       C. V~p        D. p1V1= p2V2 

27/ Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Sác- lơ 

A. p~T      B. p~t       C. =
T

p
hằng số      D. 

T

p

T

p

2

2

1

1 =  

28/ Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác 

định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín. 

B. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín. 

C. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pít-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pít-tông di chuyển. 

D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn. 

29/ Biết thể tích của một lượng khí không đổi. Chất khí ở 0 0C   có áp suất 5atm Ở nhiệt độ 272 0C, áp suất của nó là:  

A. 273 atm       B. 1365 atm       C. 10atm         D. 1 atm   

30/ Khi đun nóng khí trong bình kín dãn nở nhiệt kém thì: 

A. Khối lượng của khối khí giảm. 

B. Khối lượng của khối khí và khối lượng riêng không đổi. 

C. Khối lượng của khối khí không đổi và khối lượng riêng giảm. 

D. Khối lượng của khối khí không đổi và khối lượng riêng tăng. 

31/ Một khối khí lý tưởng ở trạng thái được xác định bởi (p,V,T). Biết lúc đầu trạng thái khối khí là (6 atm, 4 

lít, 270 K), sau đó được chuyển đến trạng thái thứ 2 là (p atm, 3 lít, 270 K), Hỏi p là giá trị nào sau đây: 

A. 8 atm      B. 2 atm.      C. 4,5 atm.       D. Cả 3 câu trên đều sai. 

32/ Một xilanh chứa 150 cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp 

suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi. 

A. p= 2.105
 Pa    B. p= 3.105

 Pa     C. p= 4.105
 Pa.     D. p= 5.105

 Pa. 

33/ Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C và áp suất 2 bar (1bar= 105 Pa). Hỏi phải tăng nhiệt độ lên 

đến bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi. 

A. T= 4060K.    B. T= 3030K.     C. T= 7300K.      D. T= 6060K. 

34/ Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 250C. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên 

làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 500C. Tính áp suất của không khí trong lớp xe lúc này. 

A. p= 5,42 bar.   B. p= 3,3 bar.     C. p= 4 bar       D. p= 5,6 bar. 

35/ Một lượng hơi nước có nhiệt độ 1000C. áp suất P= 1 atm trong bình kín. Làm nóng bình đến nhiệt độ 1500C 

thì áp suất bằng bao nhiêu. 

A. p= 1,15 atm   B. p= 2,13 atm.    C. p= 1,13 atm.     D. p= 2,54 atm. 

36/ Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 40 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 270C. 

Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C). 

A. V= 33 cm3.    B. V= 26 cm3.     C. V= 36 cm3.      D. V= 46 cm3. 

37/ Chất khí trong xilanh của một động cơ nhiệt có áp suất là 0,8.105 Pa và nhiệt độ 500C. Sau khi bị nén, thể 

tích của khí giảm đi 5 lần còn áp suất tăng lên tới 7.105 Pa. Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén. 

A. T= 372,250K.   B. T= 472,250K.    C. T= 572,250K.     D. T= 672,250K. 
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CHƯƠNG VI:CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

 

1/ Nội năng của vật là 

A. Tổng động năng và thế năng của hệ. 

B. Tổng động năng và thế năng phân tử của vật. 

C. Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công. 

D. Nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. 

2/ Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng.       B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng khác. 

C. Nội năng là nhiệt lượng.          D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi. 

3/ Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng: 

A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt. 

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng. Do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng. 

C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng. 

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng. 

4/ Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ΔU = A + Q phải có giá trị nào sau 

đây: 

A. Q < 0 và A> 0.   B. Q > 0 và A > 0.    C. Q > 0 và A < 0.    D. Q < 0 và A < 0. 

5/ Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng 

A. ΔU = Q với Q > 0.  B. ΔU = Q + A với A > 0.  C. ΔU = Q + A với A < 0.  D. ΔU = Q với Q < 0. 

6/ Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng 

A. Nội năng là nhiệt lượng. 

B. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B. 

C. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt. 

D. Nội năng là dạng năng lượng. 

7/ Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng: 

A. Nhiệt vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. 

B. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. 

C. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. 

D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ. 

8/ Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích? 

  A. ΔU = Q với Q > 0.            B. ΔU = A với A > 0.  

C. ΔU = A với A < 0.            D. ΔU = Q với Q < 0. 

9/ Hệ thức ΔU = Q là hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học 

A. Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt.       B. Áp dụng cho quá trình đẳng áp. 

C. Áp dụng cho quá trình đẳng tích.       D. Áp dụng cho cả 3 quá trình trên. 

10/ Một lượng khí được giãn từ thể tích V1 đến thể tích V2 (V2 > V1). Trong quá trình nào lượng khí thực hiện 

công ít nhất 
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A. Trong quá trình giãn đẳng áp.     

B. Trong quá trình giãn đẳng nhiệt. 

C. Trong quá trình giãn đẳng áp rồi đẳng nhiệt. 

D. Trong quá trình giãn đẳng nhiệt rồi đẳng áp. 

11/ Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình kín? 

A. ΔU = Q      B. ΔU = A.       C. ΔU = Q + A.     D. ΔU = 0. 

12/ Chất khí dễ nén vì 

A. các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng 

B. lực hút giữa các phân tử rất yếu 

C. các phân tử ở cách xa nhau 

D. Các phân tử bay tự do về mọi phía 

13/ Công thức nào dưới đây là công thức nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học theo những quy ước về dấu 

đã nêu trong sách giáo khoa. 

A. Q = ΔU – A.    B. Q = U + A.      C. ΔQ = A - U.     D. Q = ΔU + A. 

14/ Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng. 

B. Nội năng của một vật không phụ thuộc khối lượng của vật. 

C. Nội năng và nhiệt lượng có cùng đơn vị. 

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi. 

15/ Nếu nội năng của hệ không đổi thì theo nguyên lí thứ nhất: 

A. Hệ nhận công thì sinh nhiệt.         B. Hệ sinh công thì sinh nhiệt. 

C. Hệ nhận nhiệt thì sinh công.         D. Hệ chỉ nhận nhiệt. 

16/ Nhiệt dung riêng đẳng tích của khí lí tưởng là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho 

A. m.kg khí lí tưởng tăng lên ΔT độ trong quá trình đẳng tích. 

B. Một đơn vị khối lượng khí lí tưởng tăng lên một độ trong quá trình đẳng tích. 

C. Một đơn vị khối lượng khí lí tưởng tăng lên ΔT độ trong quá trình đẳng tích. 

D. m.kg khí lí tưởng tăng lên một độ trong quá trình đẳng tích. 

17/ Áp dụng nguyên lí thứ nhất nhiệt động lực học cho các quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng, ta có 

Q = A trong: 

A. Quá trình đẳng áp.            B. Quá trình đẳng nhiệt. 

C. Quá trình đẳng tích.            D. Quá trình đoạn nhiệt. 

18/ Chọn câu trả lời đúng 

A. Nếu hệ không nhận nhiệt thì không thể sinh công. 

B. Nếu hệ không nhận nhiệt thì nội năng không biến thiên. 

C. Nếu hệ không nhận nhiệt thì có thể sinh công khi nội năng của hệ giảm. 

D. Nếu hệ không nhận nhiệt thì có thể sinh công khi nội năng của hệ tăng. 

19/ Hiệu suất của động cơ nhiệt H được xác định bằng: 

A. 

Q

QQ

1

21
−       B. 

T
TT
1

21
−        C. 

Q

QQ

1

12
−        D. 

T
TT
1

12
−  
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20/ Khi cung cấp nhiệt lượng 2J cho khí trong xilanh đặt nằm ngang, khí nở ra đẩy pittong di chuyển 5cm. Cho 

lực ma sát giữa pittông và xilanh là 10N. Độ biến thiên nội năng của khí là: 

A. 0,5J       B. -0,5J       C. 1,5J        D. -1,5J 

25/ Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,40C. Người ta thả một 

miếng kim loại khối lượng 192g đã nung nóng tới 1000C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của 

chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,50C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường 

bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/(kg.K) 

A. C= 0,78.103J/(kg.K).          B. C= 0,46.103J/(kg.K). 

C. C= 1,25.103J/(kg.K).          D. C= 0,42.103J/(kg.K). 

26/ Một người có khối lượng 60kg nhảy từ cầu ở độ cao 5m xuống một bể bơi. Tính độ biến thiên nội năng của 

nước trong bể bơi. Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khối nước trong bể bơi. Lấy g= 10 m/s2. 

A. ΔU= 2000J.    B. ΔU= 3000J.    C. ΔU= 4000J.      D. ΔU= 5000J. 

27/ Một cốc nhôm có khối lượng 100g chứa 300g nước ở nhiệt độ 200C. Người ta thả vào cốc nước một chiếc 

thìa đồng khối lượng 75g vừa rút ra khỏi nồi nước sôi ở 1000C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự 

cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.độ, của đồng là 

380J/kg.độ và của nước là 4,19.103J/kg.độ. 

A. t= 260C.      B. t= 350C.      C. t= 21,70C.      D. t= 17,40C. 

28/ Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền 

ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J. 

A. ΔU= 120J     B. ΔU= 0J.      C. ΔU= 60J.      D. ΔU= 80J. 

29/ Khi truyền nhiệt 6.106J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pittong lên làm thể tích của khí 

tăng thêm 0,50 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2 và coi áp suất này 

không đổi trong quá trình khí thực hiện công. 

A. ΔU= 2.106 J.    B. ΔU= 3.106 J.    C. ΔU= 1,7.106 J.     D. ΔU= 2,6.106 J. 

30/ Một quả bóng có khối lượng m= 1 kg rơi từ độ cao h1= 10m xuống sàn và nảy lên được đến độ cao h2= 7m. 

Tại sao nó không nảy được tới độ cao ban đầu? Tính độ biến thiên nội năng của quả bóng, của sàn và của 

không khí. Lấy g=9,8 m/s2. 

A. ΔU= 43 J.     B. ΔU= 29,4 J.    C. ΔU= 17 J.      D. ΔU= 10 J. 

31/ Một viên đạn chì khối lượng m= 10g có vận tốc giảm từ v1= 400m/s xuống v2= 300m/s khi xuyên qua một 

tấm ván. Tính nhiệt lượng tỏa ra, biết rằng chỉ có 80% công mà viên đạn sinh ra khi xuyên qua tấm ván chuyển 

thành nhiệt. 

A. Q= 180J.     B. Q= 280J.     C. Q= 380J.       D. Q= 480J. 

 

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1: Pittông của một máy đã thực hiện được 1000 lần nén, mỗi lần nén được 4 lít khí ở nhiệt độ 

270C và áp suất 1 atm vào bình chứa có thể tích 2m3. Biết nhiệt độ trong bình là 430C. Tính áp suất 

của khí trong bình. 

Bài 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm3 hidro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 270C. Tính 

thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn( 760 mmHg và ở nhiệt độ là 00C) 
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Bài 3: Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 dm3 hổn hợp khí dưới áp suất là 1 atm và nhiệt dộ là 

470C. Khi pittông nén xuống làm cho thể tích của hổn hợp khí chỉ còn 0,2 dm3 và áp suất tăng lên đến 15 

atm. Tính nhiệt độ của hổn hợp khí nén. 

HD:    Vận dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng giải bài toán: 

2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=  

Chuyển từ nhiệt độ Celsius  t(oC) sang nhiệt độ Kelvin T(K)   (+237,15) 

T = (toC+273)K 

1 dm3 = 1 l (lít) 

1 m3 = 1000 l (lít) 


