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Câu 1: (2 ñiểm) Hai người cùng xuất phát từ hai vị trí A và B ñi ngược chiều nhau với tốc ñộ không ñổi ñể ñến 
gặp nhau. Họ cùng ñi ñến ñiểm C cách A một khoảng , nhưng do không nhận ra nhau nên người thứ nhất 
tiếp tục ñi về B và người thứ hai tiếp tục về A. ðến nơi họ nhận ra bạn mình không còn ở ñó nữa, mỗi người ñều 
lập tức quay lại và lần này gặp nhau ở D cách B một khoảng  

1. (1,5 ñiểm) Tính quảng ñường AB; 
2. (0,5 ñiểm) So sánh vận tốc hai người. 

ðs:  
1.  
2.  

Câu 2: (2,5 ñiểm)  
1. (1,5 ñiểm) Một gương phẳng dựng trên sàn nhà, mặt phản xạ lập với 

phương thẳng ñứng ON một góc  (hình 1). Một người có chiều cao 
, ñứng trước gương quan sát ảnh của mình trong gương. Tìm vị trí 

ñứng của người quan sát ñể người ñó có thể nhìn ñược ñỉnh ñầu của 
mình trong. Bỏ qua khoảng cách từ mắt ñến ñỉnh ñầu; 

2. (1,0 ñiểm) Vị trí người quan sát ñứng ở trường hợp giới hạn của câu 
1, thay gương bằng thấu kính phân kỳ. ðặt thấu kính vuông góc với 
OC, sao cho quang tâm của thấu kính trùng với O. Ảnh của người 

ñó cho bởi thấu kính có chiều cao bằng . Tính tiêu cự thấu kính 

ðs:  
1. . 
2.  

Câu 3: (3,0 ñiểm) Một vật hình hộp có khối lượng riêng  ñược thả cân bằng trên mặt bể ñựng nước. 

Người ta tác dụng lực theo hướng thẳng ñứng ñể nhấn chìm vật xuống ñáy bể và ghi ñược 
ñồ thị biễu diễn sự biến ñổi của lực tác dụng theo quảng ñường dịch chuyển của vậ như 

hình 2. Khối lượng riêng của nước là .  

1. (1,5 ñiểm) Tính công của lực tác dụng; 
2. (1,5 ñiểm) Tính khối lượng của vật và ñộ sâu của nước. 

ðs: 
1. ; 
2.  

Câu 4: (2,5 ñiểm) Cho mạch ñiện như hình vẽ (hình 3). ðặt vào hai ñầu A, B hiệu 
ñiện thế  Các ñiện trở có giá trị ; khóa K và các dây 
nối có ñiện trở không ñáng kể. 

1. (2,0 ñiểm) Biết rằng cường ñộ dòng ñiện qua  khi K ngắt gấp 2 lần khi 
K ñóng. Tìm giá trị ; 

2. (0,5 ñiểm)  là một dây dẫn ñồng tính, tiết diện ñều ; ñộ dài 
. Tính ñiện trở suất của chất làm ñiện trở ñó. 

ðs:  
1.  
2.  
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