
SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2008 -2009 
TRƯỜNG THCS & THPT HƯƠNG GIANG MÔN: Vật lý  8  

Thời gian : 45 Phút ( không kể thời gian giao đề)   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Câu 1: (1 điểm) Thế nào là chuyển động đều ,chuyển động không đều công thức tính vận tốc 
trung bình. 

Câu 2: (1 điểm)  Hai lực cân bằng là gì? Nếu hai lực cân bằng tác dụng vào một vật đang 
chuyển động thì có hiện tượng gì xảy ra? 

Câu 3 : (1 điểm)  Hãy nêu điều kiện để vật nổi,vật chìm, vật lơ lửng? 

Câu 4: (1 điểm) Một người đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm 
việc, biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút. 

Câu 5: (1 điểm)  Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên một  điểm 
cách đáy thùng 0,4m.Biết trọng lượng riêng của nước là d=10000 N/m 3  

Câu 6: (1 điểm) Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F=5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính 
công của lực kéo đầu tàu.  

Câu 7: (2 điểm)  Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.10 4 N/m. Diện tích của bàn 
chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m 2 . Hỏi trọng lượng và khối lượng người đó. 

Câu 8: (2 điểm)  Tính hiệu do một trạm rađa phát ra gặp một máy bay và phản hồi về tram sau 
0,32s. Tính khoảng cách từ máy bay đến trạm rađa .Biết rằng vận tốc của tín hiệu bằng với vận 
tốc của ánh sáng v =3.10 8 m/s. 

……………Hết…………… 

ĐÁP ÁN LỚP 8 
Câu 1: - Chuyển động đều là chuyển động mà độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời 
gian. 
           - Chuyển động đều là chuyển động mà độ lớn vận tốc  thay đổi theo thời gian. 

           - Công thức:    Vtb=
t

s  

Câu 2: - Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật,có cường độ bằng nhau, 
phương nằm trên một đường thẳng, chiều ngược nhau. 
           -Vật sẽ chuyển động thẳng đều. 
Câu 3:- Khi vật nhúng vào chất lỏng thì :  
          a)vật nổi khi :         FA> P 
          b)vật chìm khi :      FA< P 
          c)vật lơ lửng khi :   FA= P 

Câu 4: - Áp dụng công thức: V = kmtvs
t

s
25,0.4. ===⇒    

Câu 5: - Áp dụng công thức tính áp suất của chất lỏng ta có: 
                                               P = d.h = 10000.(1,2-0,4) = 8000 Pa   
Câu 6: - Áp dụng công thức: A = F.s =5000.1000 = 5000000 J 



Câu 7: - Trọng lượng của người là: P = p.s = 17000.0,03 =510 N. 

           - Khối lượng của người là:   m = kg
m
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Câu 8: - Thời gian để tín hiệu rađa truyền từ trạm đến máy bay là: 

                                                        t = s16,0
2

32,0
=  

            - Vậy khoảng cách từ trạm rađa đến máy bay là: 
                                                       s = v.t = 3.10 8 .0,16 = 0,48.10 8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


