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Bài 1. (4 điểm)
Một người đi xe máy từ Tuy Hòa đến Sông Cầu và trở về Tuy Hòa.
Khi đi từ Tuy Hòa đến Sông Cầu: Trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc không đổi
40km/h; trên nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc không đổi 60km/h.
Khi đến Sông Cầu, người ấy lập tức quay về Tuy Hòa (bỏ qua thời gian quay đầu). Trong
nửa thời gian đi từ Sông Cầu về Tuy Hòa người đó đi với vận tốc không đổi 54km/h; trong nửa
thời gian còn lại đi với vận tốc không đổi 30km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó trong
cả quá trình chuyển động.
Bài 2. (4 điểm)
Một vật rắn ở nhiệt độ 1550C được thả vào một bình nước làm cho nhiệt độ nước trong
bình tăng từ 300C đến 550C. Nhiệt độ của lượng nước trên là bao nhiêu nếu cùng thả với vật
trên một vật giống như thế nhưng ở nhiệt độ 1150C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước với
bình và với môi trường ngoài.
Bài 3. (4 điểm)
Cho mạch điện gồm hai điện trở R1va R2. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi
U = 12V. Nếu hai điện trở mắc nối tiếp nhau thì mạch tiêu thụ một công suất điện là 12W. Nếu
cả hai điện trở mắc song song nhau thì mạch tiêu thụ một công suất điện là 64W. Bỏ qua điện
trở các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hãy tính giá trị các điện trở R1 và R2.
Bài 4. (4 điểm)
Cho mach điên như hinh ve. Biên trơ co điên trơ toàn
phần RMN = R. Ban đâu con chay C ơ tai trung điêm MN.
Phai dich chuyên con chay C đên vi tri nao đê sô chi cua
vôn kê (V) không thay đôi khi tăng hiêu điên thê UAB lên
gâp đôi. Điên trơ cua vôn kê RV vô cung lơn. Bo qua điên
trơ cac dây nôi va sư phu thuôc cua điên trơ vao nhiêt đô.
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Bài 5. (4 điểm)
Co hai thâu kinh đươc đăt đông truc
B
chinh. Thâu kinh hôi tu O1 co tiêu cư 15cm,
thâu kinh phân ki O2 co tiêu cư 15cm. Hai
O1
A
O2
thâu kinh đươc đăt cach nhau môt khoang
O1O2 = l = 40cm. Vât AB đươc đăt trong
khoang giưa O1O2 (như hinh ve). Biêt anh
cua AB qua hai thâu kinh O1, O2 co vi tri trung nhau. Tinh khoang cach tư vât AB đên thâu
kinh O1 va dưng anh cua AB qua hai thâu kinh trên cung môt hinh ve.
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