
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẬT LÍ, HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 

                   ĐỀ SỐ 1 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D B B A D C A D A D 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây quấn sát nhau, đường kính mỗi vòng dây d = 8 

cm có dòng điện với cường độ I = 2,5 A đi qua, có lõi không khí. 

 a) Tính độ tự cảm của ống dây. 

 b) Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,05 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong thời gian 

đó. 

Giải: 

a, Độ tự cảm L = 4π.10-7 
𝑁2

𝑙
𝑆     (CT 0,5đ)  L ≈ 0,021 (H)  (kq 0,5đ) 

b, Suất điện động tự cảm: etc = - L
∆𝑖

∆𝑡
 ≈ 1,05 (V)    (kq 0,5đ) 

 

Bài 2 (1,5 điểm): Một cái thước được cắm thẳng đứng xuống một bể nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô 

khỏi mặt nước là 30 cm, chếch ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể 

nước dài 140 cm. Tính chiều sâu của nước trong bể. Biết chiết suất của nước n = 4/3. Vẽ hình ? 

Giải: 

Hình vẽ (0,5đ).  

Từ hình vẽ ta thấy: tani = 4/3→ i ≈ 53,130  

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: 

Sini = nsinr → r ≈ 36,870 (kq 0,5đ) 

 

Chiều sâu của nước trong bể là: h = 100/tanr ≈ 133,3cm  (kq 0,5đ) 

 

Bài 3 (2 điểm): Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 17cm đến 100cm. Cho biết khi mang kính, mắt 

nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết.  

 a, Kính đeo sát mắt. Người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi mang kính này, mắt có thể nhìn rõ vật ở 

gần nhất cách mắt bao nhiêu? 

 b, Nếu kính đeo cách mắt 2cm thì người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi đó vật gần nhất mắt nhìn rõ 

cách mắt bao nhiêu? 

  Giải: 

a, Độ tụ kính phải đeo là D = - 1dp (0,5đ)  

Khi mang kính này mắt nhìn rõ vật cách mắt gần nhất là d ≈ 20,5cm (0,5đ) 

b, f = - 0,98m, D ≈ -1,02 dp (0,5đ)   

d’ = -15cm, d ≈17,7cm, nên vật gần nhất mắt nhìn rõ cách mắt 19,7cm (0,5đ) 
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ĐỀ SỐ 3 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B D A D D B C C B B 

 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây quấn sát nhau, đường kính mỗi vòng dây d = 8 

cm có dòng điện với cường độ I = 2,5 A đi qua, có lõi không khí. 

 a) Tính độ tự cảm của ống dây. 

 b) Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,05 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong thời gian 

đó. 

Giải: 

a, Độ tự cảm L = 4π.10-7 
𝑁2

𝑙
𝑆     (CT 0,5đ)  L ≈ 0,021 (H)  (kq 0,5đ) 

b, Suất điện động tự cảm: etc = - L
∆𝑖

∆𝑡
 ≈ 1,05 (V)    (kq 0,5đ) 

 

Bài 2 (1,5 điểm): Một cái thước được cắm thẳng đứng xuống một bể nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô 

khỏi mặt nước là 30 cm, chếch ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài  40 cm và dưới đáy bể 

nước dài 140 cm. Tính chiều sâu của nước trong bể. Biết chiết suất của nước n = 4/3. Vẽ hình ? 

Giải: 

Hình vẽ (0,5đ).  

Từ hình vẽ ta thấy: tani = 4/3→ i ≈ 53,130  

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: 

Sini = nsinr → r ≈ 36,870 (kq 0,5đ) 

 

Chiều sâu của nước trong bể là: h = 100/tanr ≈ 133,3cm  (kq 0,5đ) 

 

Bài 3 (2 điểm): Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 17cm đến 100cm. Cho biết khi mang kính, mắt 

nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết.  

 a, Kính đeo sát mắt. Người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi mang kính này, mắt có thể nhìn rõ vật ở 

gần nhất cách mắt bao nhiêu? 

 b, Nếu kính đeo cách mắt 2cm thì người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi đó vật gần nhất mắt nhìn rõ 

cách mắt bao nhiêu? 

  Giải: 

a, Độ tụ kính phải đeo là D = - 1dp (0,5đ)  

Khi mang kính này mắt nhìn rõ vật cách mắt gần nhất là d ≈ 20,5cm (0,5đ) 

b, f = - 0,98m, D ≈ -1,02 dp (0,5đ)   

d’ = -15cm, d ≈17,7cm, nên vật gần nhất mắt nhìn rõ cách mắt 19,7cm (0,5đ) 

       ĐỀ SỐ 2 

 

i 

r 



 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A C B C B D A B D D 

            

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật gồm N = 15 vòng dây, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2 đặt 

trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc  = 600, độ 

lớn cảm ứng từ B = 0,04 T, điện trở mỗi vòng dây của khung dây là R = 0,2 . Tính suất điện động cảm ứng và 

cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây, biết trong thời gian t = 0,01(s), cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0.  

  Giải 

    a, Suất điện động cảm ứng: e = −
∆∅

∆𝑡
= −

𝑁(∆𝐵)𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼

∆𝑡
 = 0,06 (V)  (CT 0,5đ) (kq 0,5đ) 

    b, Dòng điện cảm ứng: i = e/15R = 0,02 (A)  (kq 0,5đ) 

 

Bài 2 (1,5 điểm): Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,5 với góc 

tới i. Ta được hai tia phản xạ và khúc xạ tạo với nhau góc 1100. Tính góc tới i. Vẽ hình? 

Giải: 

Hình vẽ (0,5đ). Ta có tổng hai góc: i+r = 700 

Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 

sini = nsinr = nsin(700 – r) = n(sin700cosi – cos700sini)   (0,5đ) 

tani = (nsin700)/(1 + ncos700) → góc tới i ≈ 430       (0,5đ) 

 

 

Bài 3 (2 điểm). Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật đặt cách mắt từ 30 cm đến 50 cm. Tính độ tụ 

của thấu kính cần đeo sát mắt để: 

 a) Nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt. 

 b) Đọc được trang sách đặt gần nhất cách mắt 25 cm.  

 c, Đeo kính ở câu b, cách mắt 2cm thì vật gần nhất mắt nhìn rõ cách mắt bao nhiêu? 

 

Giải: 

a, f = -50cm = - 0,5m ; D = -2 dp   (0,5đ) 

b, d = 25cm, d’ = - 30cm ; f = 150cm = 1,5m ; D = 2/3  0,67 dp (0,5đ) 

c, d’ = -28cm , f = 150cm ; d ≈ 23,6 cm.  (0,5đ)  

Vật gần mắt nhất mà mắt nhìn rõ cách mắt 25,6 cm.  (0,5đ)  

 

 

 

 

 

       ĐỀ SỐ 4 
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A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D D C D B A C A D B 

 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Bài 1 (1,5 điểm): Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật gồm N = 15 vòng dây, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2 đặt 

trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc  = 600, độ 

lớn cảm ứng từ B = 0,04 T, điện trở mỗi vòng dây của khung dây là R = 0,2 . Tính suất điện động cảm ứng và 

cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây, biết trong thời gian t = 0,01(s), cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0.  

  Giải 

    a, Suất điện động cảm ứng: e = −
∆∅

∆𝑡
= −

𝑁(∆𝐵)𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼

∆𝑡
 = 0,06 (V)  (CT 0,5đ) (kq 0,5đ) 

    b, Dòng điện cảm ứng: i = e/15R = 0,02 (A)   (kq 0,5đ) 

 

Bài 2 (1,5 điểm): Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,5 với góc 

tới i. Ta được hai tia phản xạ và khúc xạ tạo với nhau góc 1100. Tính góc tới i. Vẽ hình? 

Giải: 

Hình vẽ (0,5đ). Ta có tổng hai góc: i+r = 700 

Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 

sini = nsinr = nsin(700 – r) = n(sin700cosi – cos700sini)   (0,5đ) 

tani = (nsin700)/(1 + ncos700) → góc tới i ≈ 430       (0,5đ) 

 

 

Bài 3 (2 điểm). Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật đặt cách mắt từ 30 cm đến 50 cm. Tính độ tụ 

của thấu kính cần đeo sát mắt để: 

 a) Nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt. 

 b) Đọc được trang sách đặt gần nhất cách mắt 25 cm.  

 c, Đeo kính ở câu b, cách mắt 2cm thì vật gần nhất mắt nhìn rõ cách mắt bao nhiêu? 

 

Giải: 

a, f = -50cm = - 0,5m ; D = -2 dp   (0,5đ) 

b, d = 25cm, d’ = - 30cm ; f = 150cm = 1,5m ; D = 2/3  0,67 dp (0,5đ) 

c, d’ = -28cm , f = 150cm ; d ≈ 23,6 cm.  (0,5đ)  

Vật gần mắt nhất mà mắt nhìn rõ cách mắt 25,6 cm.  (0,5đ)  
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