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ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ II  LỚP 10 
NĂM HỌC 2013 - 2014 

 
A. LÝ THUYẾT: 

I. PHẦN  CHUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO 
Câu 1: Động lượng : định nghĩa, biểu thức, đơn vị? Phát biểu định luật bảo toàn động lượng? 
Câu 2: Phát biểu định nghĩa, viết biểu thức và đơn vị công? 
Câu 3: Phát biểu định nghĩa, viết biểu thức và đơn vị công suất? 
Câu 4: Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng? 
Câu 5: Thế năng: Định nghĩa; viết biểu thức; nêu đơn vị? 
Câu 6: Động năng: Định nghĩa; viết biểu thức; nêu đơn vị? 
Câu 7: Nêu các nội dung chính của thuyết động học phân tử? 
Câu 8: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôilơ-Mariốt? 
Câu 9: Thế nào là quá trình đẳng tích?  Phát biểu và viết biểu thức của định luật Sắc lơ? 
Câu  10:  Thế nào  là  quá  trình đẳng áp? Biểu thức liên  hệ giữa thể tích và  nhiệt độ tuyệt đối 
trong quá trình đẳng áp? 
Câu 11: Viết phương trình trạng thái của khí lý tưởng? 
Câu 12: Phát biểu định nghĩa nội năng? Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào 
thể tích không? Tại sao?  
Câu 13: Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học. Quy ước dấu của các đại 
lượng trong hệ thức? 
Câu 14: Biến dạng cơ của vật rắn là gì? Phát biểu định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn? 
Câu 15: Viết công thức xác định qui luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài và thể tích của vật rắn? 
II. PHẦN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 
Câu 16: Nêu điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song? 
Câu 17: Qui tắc hợp lực của hai lực song song cùng chiều, ngược chiều? 
Câu 18: Nêu điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định? 
Câu 19: Phát biểu và viết biểu thức các định luật Kepple? 
Câu 20: Phát biểu nguyên lý Pa- xcan? 
Câu 21: Nêu điều kiện để có sự chảy thành dòng? Phát biểu và viết biểu thức của định luật Bec 
– nu –li? 
Câu 22: Hiện tượng mao dẫn là gì? Viết công thức tính độ chênh lệch của chất lỏng trong ống 
mao quản? 
Câu 23: Nêu khái niệm về: Độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại, độ ẩm tương đối, điểm sương? 
Câu 24: Phát biểu nội dung của nguyên lí II hiệt động lực học ? Viết công thức tính hiệu suất 
của máy lạnh?                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Trang 2 

B. BÀI TẬP: 
I. PHẦN  CHUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO 
Câu 1: Một vật có khối lượng m=2kg chuyển động với vận tốc 8m/s. Tính động lượng của vật?  
Câu 2: Một vật có khối lượng m1 = 1kg  chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn với vận 
tốc 1v


 có độ lớn v1=3m/s, đến va chạm với một vật khối lượng m2 = 2kg đang nằm yên trên mặt 

phẳng ngang ấy. Biết rằng sau va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với vận tốc v


. 
Xác định v


. 

Câu 3: Tính động năng của một vật có  khối lượng 50 kg chuyển động đều hết quãng đường 
100m trong thời gian 10s. 
Câu 4: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và 
v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng ( phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp :  
   a) v 1 và v 2 cùng hướng.  
   b) v 1 và v 2 cùng phương, ngược chiều.  
   c) v 1 và v 2  vuông góc nhau  
Câu 5: Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 500m/s thì 
nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 
500 2 m/s. hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu? 
Câu 6: Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn một viên đoạn khối 
lượng mđ = 2,5kg. Vận tốc viên đoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau 
khi bắn. 
Câu 7: Một xe ôtô có khối lượng m1 = 3 tấn chuyển động thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s, đến 
tông và dính vào một xe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m2 = 100kg.  Sau va cham hai 
xe chuyển động cùng vận tốc. Tính vận tốc của các xe 
Câu  8: Một người khối lượng m1 = 50kg đang chạy với vận tốc v1  =  4m/s  thì  nhảy lên  một 
chiếc xe khối lượng m2 = 80kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v2 = 3m/s. sau 
đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển động theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này 
nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động:  
  a) Cùng chiều.   
  b) Ngược chiều 
Câu 9: Người ta kéo một cái thùng nặng 30kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương 
nằm ngang một góc 450, lực tác dụng lên  dây  là 150N. Tính công của lực đó khi thùng trượt 
được 15m. Khi thùng trượt công của trọng lực bằng bao nhiêu? 
Câu 10: Một xe tải khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng 
đường 144m thì vận tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là μ = 0,04. Tính 
công của các lực tác dụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s2. 
Câu 11: Một ôtô có khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên  mặt đường nằm ngang với 
vận tốc v = 36km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 8kw.  Tính  lực ma sát của ôtô và  mặt 
đường. 
Câu 12: Một vật có khối lượng kgm 3,0  nằm yên trên mặt phẳng nằm không ma sát. Tác dụng 
lên vật lực kéo NF 5  hợp với phương ngang một góc 030 . 
    a) Tính công do lực thực hiện sau thời gian 5s. 
    b) Tính công suất tức thời tại thời điểm cuối. 

Gia sư Thành Được               www.daythem.edu.vn



 

 

 

 

 

 

 

Trang 3 

    c) Giả sử giữa vật và mặt phẳng có ma sát trượt với hệ số 2,0  thì công toàn phần có giá trị 
bằng bao nhiêu ? 
Câu 13: Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt không ma sát, không vận tốc đầu từ đỉnh mặt 
phẳng nghiêng dài 4 m, mặt phẳng nghiêng 300 so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2.  
 a) Tính công của các lực tác dụng lên vật? 
 b) Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng theo phương pháp động lực học; theo định lí 
động năng và theo định luật bảo toàn cơ năng? 
Câu 14: Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 
dài 4 m, mặt phẳng nghiêng 300 so với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng 
nghiêng là 0,05 3  . Lấy g = 10 m/s2.  
 a) Tính công của các lực tác dụng lên vật? 
 b) Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng theo phương pháp động lực học và theo định 
lí động năng? 
 c) Tính công suất trung bình của vật khi trượt hết mặt phẳng nghiêng? 
Câu 15: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s từ mặt đất. Bỏ qua mọi ma 
sát. Lấy g =10m/s2. Tính độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng. Chọn mốc thế năng 
tại mặt đất. 
Câu 16: Dãn đẳng nhiệt một chất khí từ thể tích 2 lít đến 8 lít, áp suất khí ban đầu là 8.105 Pa. 
Tính độ biến thiên áp suất của chất khí. 
Câu 17: Một quả bóng chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 250C. Khi đem phơi nắng, 
quả bóng nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong quả bóng tăng lên tới 350C. Tính áp suất 
của không khí trong lốp lúc này. Coi trong quá trình phơi nắng thể tích bóng không thay đổi. 
Câu 18: Một vật có trọng lượng 50N chuyển động với vận tốc 18km/h. Tính động năng của vật. 
Câu 19: Một gàu nước khối lượng 5kg được kéo cho chuyển động đều lên cao 5m trong thời 
gian 1 phút . Tính công suất trung bình của lực kéo. Lấy g = 10m/s2. 
Câu 20: Trong một xilanh của một động cơ đốt trong có chứa một lượng khí ở 30oC và áp suất 
1atm. Sau khi nén thể tích của khí giảm đi 2 lần và áp suất tăng lên tới 5atm. Tính nhiệt độ của 
khí cuối quá trình nén. 
Câu 21: Người ta thực hiện công 150J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên nội năng 
của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 20J. 
Câu 22: Một sợi dây bằng đồng thau dài 2m có đường kính 0,2mm. Khi bị kéo một lực 25N thì 
sợi dây này bị dãn thêm 2mm. Hãy tính suất đàn hồi của sợi dây đồng thau. 
Câu 23: Một vật có khối lượng 10kg trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc cao 10m. Khi tới 
chân dốc có vận tốc 5m/s. Tính công của lực ma sát. Lấy g = 10m/s2. 
Câu 24: Trong một bình kín chứa nhiệt độ ở 270C, V1=3l. Khi nung nóng áp suất của khí trong 
bình tăng lên gấp đôi và thể tích V2=9l. Tính nhiệt độ của khí lúc này? 
Câu 25: Một lượng khí ở áp suất 2.105N/m2 thể tích 4l. Sau khi nung nóng đẳng áp khí nở ra và 
có thể tích 8l. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khi đun nóng khí nhận được nhiệt lượng 
1000J.  
Câu 26: Một thanh thép ở 300C có độ dài 200cm. Tính độ dài của thanh thép khi nhiệt độ tăng 
đến 600C. Biết α=11.10-6K-1. 
Câu 27: Một sợi dây thép đường kính 1mm. Khi kéo một lực 400N thì thanh dãn ra một đoạn 
2mm. Tính chiều dài ban đầu của dây thép biết suất Iâng E= 2.1011Pa. 
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Trang 4 

Câu 28: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 5m/s. Ở độ cao nào thì thế năng 
bằng động năng. Lấy g=10m/s2.  
Câu 29: Nén 2 lít khí ở nhiệt độ 270C cho thể tích chỉ còn 1 lít. Vì nén nhanh nên khí nóng lên 
đến 600C. Hỏi áp suất tăng hay giảm bao nhiêu lần. 
Câu 30: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200J. Khí nở ra thực hiện công 
150J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí. 
Câu 31: Một thanh nhôm và một thanh thép ở 00C có cùng độ dài l0. Khi nung nóng tới 1000C 
thì độ dài  của hai thanh chênh  nhau  0,50mm.  Hỏi độ dài  l0  của hai thanh này ở 00C  là  bao 
nhiêu? Biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6K-1 và của thép là 12.10-6K-1. 
Câu 32: Cho một khối khí lý tưởng có p1=1atm, V1=9l, t1=270C biến đổi trạng thái theo đồ thị 
như hình vẽ Biểu diễn quá trình biến đổi này trong các hệ trục tọa độ còn lại .  

 
Câu 33: 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 
Câu 34: Một ôtô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s. 
a) Độ biến thiên động năng của ôtô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m /s? 
b) Tính lực hãm trung bình trên quãng đường ôtô chạy 60m. 
Câu 35: Dưới tác dụng của một lực không đổi nằm ngang, một xe đang đứng yên  sẽ chuyển 
động thẳng nhanh dần đều đi hết quãng đường s = 5m đạt vận tốc v = 4m/s. Xác định công và 
công suất trung bình của lực, biết rằng khối lượng xe m = 500kg, hệ số ma sát giữa bánh xe và 
mặt đường nằm ngang μ =0,01. Lấy g = 10m/s2. 
Câu 36: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ độ cao  h so với mặt đất. 
Khi chạm đất vận tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính:  
a)  Độ cao h. 
b) Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. 
c) Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng. 
Câu  37: Từ độ cao 10 m, một vật được ném thẳng đứng lên  cao  với vận tốc 10m/s, lấy g = 
10m/s2. 
a) Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. 
b) Ở vị trí nào của vật thì Wđ = 3Wt. 
c) Xác định vận tốc của vật khi Wđ = Wt. 
d) Xác định vận tốc của vật trước khi chạm đất. 
Câu  38: Một hòn bi có khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ 
cao 1,6m so với mặt đất. 
a) Tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc 
ném vật 
b) Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được. 
c) Tìm vị trí hòn bi có thế năng bằng động năng? 
d) Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên được là bao nhiêu? 
Câu 39: Từ mặt đất, một vật có khối lượng m = 200g được ném lên theo phương  thẳng đứng 
với vận tốc  30m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms-2. 
 1) Tìm cơ năng của vật. 
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Trang 5 

 2) Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được. 
 3) Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó. 
 4) Tại vị trí nào vật có động năng bằng ba lần thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó. 
Câu 40: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9(l) đến thể tích 6 (l) thì thấy áp suất tăng lên một lượng 

40p kPa  . Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 
Câu 41: Xylanh của một ống bom hình trụ có diện tích 10cm2, chiều cao 30 cm, dùng để nén 
không khí vào quả bóng có thể tích 2,5 (l). Hỏi phải bom bao nhiêu lần để áp suất của quả bóng 
gấp 3 lần áp suất khí quyển, coi rằng quả bóng trước khi bom không có không khí và nhiệt độ 
không khí không đổi khi bom. 
Câu 42: Người ta điều chế khí hidro và chứa vào  một bình  lớn dưới áp suất 1atm ở nhiệt độ 
20oC. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ có thể tích 20lít ở áp suất 
25atm. Coi quá trình này là đẳng nhiệt. 
Câu 43: Người ta biến đổi đẳng nhiệt 3g khí hidro ở điều kiện chuẩn (po=1atm và To= 273oC) 
đến áp suất 2atm. Tìm thể tích của lượng khí đó sau khi biến đổi. 
Câu 44: Mỗi lần bom đưa được Vo = 80 cm3 không khí vào ruột xe. Sau khi bom diện tích tiếp 
xúc của nó với mặt đường là 30cm2, thể tích ruột xe sau khi bom là 2000cm3, áp suất khí quyển 
là 1atm, trọng lượng xe là 600N. Tính số lần phải bom ( coi nhiệt độ không đổi trong quá trình 
bom). 
Câu 45: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ, khi đèn sáng nhiệt độ của bóng đèn là 400oC, áp 
suất trong bóng đèn bằng áp suất khí quyển 1atm. Tính áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chưa 
sang ở 22oC. 
Câu 46: Đun nóng đẳng tích một khối khí lên 20oC thì áp suất khí tăng thêm1/40 áp suất khí 
ban đầu. tìm nhiệt độ ban đầu của khí. 
Câu 47: Nếu nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn tăng từ nhiệt độ t1 =  15oC đến nhiệt độ t2 = 300oC 
thì áp suất khi trơ tăng lên bao nhiêu lần? 
Câu 48: Một khối khí đem giãn nở đẳng áp từ nhiệt độ t1 = 32oC đến nhiệt độ t2 = 117oC, thể 
tích khối khí tăng thêm 1,7lít. Tìm thế tích khối khí trước và sau khi giãn nở 
Câu 49: Đun nóng đẳng áp một khối khí lên đến 47oC thì thể tích tăng thêm 1/10 thể tích ban 
đầu. tìm nhiệt độ ban đầu? 
Câu 50: Đun nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp thì nhiệt độ tăng thêm 3K, còn 
thể tích tăng thêm 1% so với thể tích ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khí? 
Câu 51: Trong xilanh của một động cơ có chứa một  lượng khí ở nhiệt độ 47o C và áp suất 0,7 
atm. 
a) Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8atm. Tính nhiệt độ của 
khí ở cuối quá trình nén? 
b) Người ta tăng nhiệt độ của khí lên đến 273oC và giữ pit-tông cố định thì áp suất của  khí khi 
đó là bao nhiêu? 
Câu 52: Tính khối lượng riêng của không khí ở  100oC, áp suất 2.105 Pa. Biết khối lượng riêng  
của không khí ở 0oC, áp suất 1.105 Pa  là 1,29 Kg/m3? 
II. PHẦN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 
Câu 53: Một quả cầu đồng chất có trọng lượng P = 40 N được treo vào tường nhờ một sợi dây 
hợp với mặt tường một góc 030  . Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy 
xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu. 
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Trang 6 

Câu 54: Một vật có khối lượng m = 2,0 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một 
sợi dây song song với đường dốc chính như hình vẽ. Biết góc nghiêng 030  , g = 9,8 m/s2 và 
ma sát là không đáng kể. Hãy xác định : 
a) Lực căng của dây. 
b) Phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật. 
Câu 55: Các thanh AB và AC có khối lượng không đáng kể, nối với nhau và với tường nhờ các 
bản lề. Người ta treo tại A một vật có khối lượng m = 10 kg, khi đó các góc hợp giữa các thanh 
và tường là α = 300 và β = 600. Tính lực đàn hồi của các thanh. Lấy g = 10 m/s2. 
Câu 56: Thanh AB đồng chất và tiết diện đều có khối lượng m1 = 1 kg gắn vào bức tường đứng 
thẳng nhờ bản lề B, đầu A treo một vật nặng có khối lượng m2 = 1 kg và được giữ cân bằng nhờ 
dây AC nằm ngang, khi đó góc α = 450 (hình vẽ). Hãy xác định các lực tác dụng lên thanh. Lấy 
g = 10 m/s2. 
Câu 57: Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dài 12 cm, 
rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (hình vẽ)  
Câu 58: Một ba-ri-e gồm thanh cứng AB = 5 m đồng chất, tiết diện đều, trọng lượng P = 100 N. 
Đầu A đặt vật nặng có trọng lượng PA = 400 N, thanh có thể quay quanh trục quay  O nằm 
ngang vuông góc với thanh với OA = 1,5 m (hình vẽ). Tính áp lực của thanh lên trục O và lên 
chốt ngang ở B khi thanh cân bằng nằm ngang. 
Câu 59: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một 
góc α = 450 rồi thả tự do. Lấy g = 9,8 m/s2. Tìm vận tốc và lực căng dây treo của con lắc khi nó 
đi qua : 
a) Vị trí ứng với góc 300. 
b) Vị trí cân bằng. 
Câu 60: Một quả cầu có khối lượng m = 0,5 kg được thả rơi từ độ cao h = 1,25 m xuống một 
đĩa có khối lượng M = 1 kg, được đỡ bởi lò xo có độ cứng k = 1000 N/m (hình vẽ).  Va chạm 
hoàn toàn mềm. Tính độ co cực đại của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. 

Câu 61: Một ống nhỏ tiết diện đều, có một đầu kín. Trong ống có một cột thủy ngân đứng cân 
bằng. Khi ống đứng thẳng, miệng ở trên thì cột thủy ngân cách đáy 180 mm. Khi ống đứng 
thẳng, miệng ở dưới cột thủy ngân cách đáy 220 mm. 
Tìm áp suất khí quyển và độ dài cột không khí bị giam trong ống khi ống nằm ngang. 
Câu 62: Vẽ lại đồ thị đã cho (hình vẽ) trong các hệ tọa độ (p,V), (p,T). 
Câu 63: Một phòng có kích thước 8 m.5 m.4 m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiên 
chuẩn sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên 10 0C trong khi áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích 
của lượng không khí ra khỏi phòng và khối lượng của không khí còn lại trong phòng. Biết khối 
lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 1,293 kg/m3.  
Câu 64 : Một bình hình trụ kín hai đầu, có chiều dài là L, được đặt nằm ngang, bên trong có 
một pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát trong bình (hình vẽ). Lúc đầu, pit-tông được giữ 
cố định ở chính giữa bình. Hai bên pit-tông đều có khí cùng loại nhưng áp suất khí bên trái gấp 
n lần áp suất khí bên phải. Nếu bây giờ ta để pit-tông tự do thì pit-tông dịch chuyển thế nào ? 
Coi nhiệt độ của hệ không đổi. 
Câu 65 : Tính độ dài ở 00C của thanh thép và của thanh đồng sao cho ở bất kì nhiệt độ nào 
thanh thép cũng dài hơn thanh đồng là 5 cm. Hệ số nở dài của thép và đồng là 12.10-6 K-1 và 
17.10-6K-1. 
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Câu 66 : Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44 mm và đường kính trong là 40 mm. Trọng 
lượng của vòng xuyến là 45 mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixêrin ở 200C là 
64,3 mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixêrin ở nhiệt độ này. 
Câu 67 : Để xác định hệ số căng mặt ngoài của nước, người ta dùng một ống nhỏ giọt mà đầu 
dưới của ống có đường kính trong 2 mm. Khối lượng của 40 giọt nước nhỏ xuống là 1,9 g. Hãy 
tính hệ số căng bề mặt của nước nếu coi trọng lượng của mỗi giọt nước rơi xuống vủa đúng 
bằng lực căng bề mặt đặt lên vòng tròn trong ở đầu dưới của ống nhỏ giọt. Lấy g = 9,8 m/s2. 
Câu 68: Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, nước có thể dâng lên cao 80 
mm, vậy với ống này thì rượu có thể dâng lên cao bao nhiêu ? Biết khối lượng riêng và hệ số 
căng mặt ngoài của nước và của rượu lần lượt là 

3 3
1 1 2 21000 kg/m ,  0,072 N/m và 790 kg/m ,  0,022 N/m       .  

Câu 69: Có một tảng băng đang trôi trên biển. Phần nhô lên của tảng băng ước tính là 250.103 
m3, vậy thể tích phần chìm dưới nước biển là bao nhiêu ? Cho biết thể tích riêng của băng là 
1,11 lít/kg và khối lượng riêng của nước biển là 1,05 kg/lít và lấy g = 9,8 m/s2. 
Câu 70: Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối lượng 0,2 kg 
ở -200C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 
1000C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg. Nhiệt dung riêng của nước đá là 
2,09.103 J/(kg.K). Nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/(kg.K). Nhiệt hóa hơi riêng của nước 
là 2,3.106 J/kg. 
Câu 71: Trong lò hơi, nước sôi ở 197,40C và có áp suất là 1,47.106 Pa. Cần phải đốt hết bao 
nhiêu than để làm cho 50 kg nước đi vào lò hơi chuyển hết thành hơi ở điều kiện trên ? Nhiệt độ 
ban đầu của nước là 100C, hiệu suất của lò là 80% và năng suất tỏa nhiệt của than là 2,55.107 
J/kg. Cho biết c (nước) = 4190 J/(kg.K) và L (nước) = 2,26.106 J/kg . Coi hơi nước như khí lí 
tưởng, tính khối lượng riêng của hơi nước trong lò hơi nói trên. 
Câu 72: Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy xác định độ ẩm cực đại và 
suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C. 
Câu 73: Không gian trong xilanh ở bên dưới pit-tông có thể tích là 0 5, 0 lítV  chứa hơi nước bảo 
hòa ở nhiệt độ 0100t C . Nén đẳng nhiệt đến thể tích 1,6 lítV  . Tìm khối lượng nước ngưng tụ. 
Cho biết áp suất của hơi nước bảo hòa ở 1000C là 5760 mmHg=1,013.10  Pap  . (Có thể áp dụng 
phương trình Cla-pê-rôn − Men-đê-lê-ép cho hơi bảo hòa). 
Câu 74: Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ 
không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%.  
Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn ? 
Câu 75: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 
8,40C. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung tới 1000C vào nhiệt lượng kế. 
Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu 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 0,128.103 J/(kg.K), biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) 
Câu 76: Một xilanh chứa 10 g khí ôxi ở 270C được ngăn với bên ngoài bằng một pittông nặng. 
a) Nén đẳng nhiệt khối khí đó, công của lực ngoài bằng 6000 J, thể tích khí giảm đi 2 lần. Tính 
nhiệt lượng khí tỏa ra. 
b) Đun nóng đẳng áp để thể tích tăng lên bằng giá trị cũ. Tính nhiệt lượng do khí hấp thụ. Biết 
nhiệt dung riêng đẳng áp của khí ôxi là cp = 900 J/(kg.K). 
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