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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T.T.HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009 
TRƯỜNG THCS-THPT HƯƠNG GIANG Môn: Vật lí 11-CB 
  Thời gian: 45 phút 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1 Phát biểu  định luật Cu-lông. Viết biểu thức. 

1.2. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong chân không cách nhau 6cm. Lực tương tác 

giữa hai điện tích đó bằng 0,1N. Tìm độ lớn của các điện tích đó. 

2. Cường độ điện trường: 

2.3. Cường độ điện trường là gì ? 

2.4. Nó được xác định như thế nào ? 

2.5. Đơn vị cường độ điện trường là gì ? 

3.6. Tính cường độ do một điện tích điểm + 4.10
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C gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong một 

môi trường có hằng số điện môi là 2. 

4.7. Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện 

tích q di chuyển giữa hai điểm đó. 

4.8. Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến 

điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50V. 

5.9. Viết công thức xác định  suất điện động của nguồn điện 

5.10. Một điện lượng 6,0mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 

2,0s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. 

6.11. Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân . 

7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó suất điện động va điện trở trong của các nguồn 

điện tương ứng là 1
ξ =1,5V, r1 = 1 Ω ; 2

ξ = 3V, r 2 = 2 Ω . Các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 

6 Ω , R2 = 12 Ω và  R3 = 36 Ω  

7.12. Tính suất điện động b
ξ và điện trở rb  của nguồn 

7.13. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài 

7.14. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính 
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1.1. - Phát biểu định luật Cu-lông: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có 

phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với 

tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 

   - Biểu thức: F = 2
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2.3. Cường độ điện trường tại một điểm  là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường 

tại điểm đó.  

2.4. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn  lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q 

(dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q. 

E = F/q 

2.5. Đơn vị: N/C hay V/m 

3.6. E = 72.10
3
V/m 

4.7. UMN = AMN/q 

4.8. A = q.UMN = -1,6.10
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.50 = - 8.10
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J 

5.9. q

A
=ξ  

5.10. I = 0,003 A = 3mA 

6.11. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời ion dương và ion âm chuyển động có 

hướng theo hai chiều ngược nhau 

7.12. Bộ nguồn có suất điện động b
ξ =4,5V, điện trở trong rb = 3 Ω  

7.13. Điện trở tương đương của mạch ngoài R = 12 Ω  

7.14. Cường độ dòng điện qua mạch chính  I = 0,3A 


