
1 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

 SÓC TRĂNG Năm học 2017-2018 

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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(Thời gian làm bài 150 phút, không kể phát đề) 
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Đề thi này có 02 trang 

Bài 1: (4,5 điểm) 

1. Một ô tô chuyển động trên đường thẳng AB. Tính vận tốc trung bình 

của xe biết: 

a) Trong nửa thời gian đầu xe chuyển động với vận tốc 1 60 /v km h , 

trong nửa thời gian cuối xe chuyển động với vận tốc 2 45 /v km h . 

b) Trong nửa quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc 1 70 /v km h  

và trong nửa quãng đường cuối xe chuyển động với vận tốc 2 50 /v km h . 

2. Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có 

trọng lượng P0 = 2,5 N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng P = 2,3 N. Hãy 

xác định khối lượng phần vàng và khối lượng phần bạc trong chiếc vòng nếu 

xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V1 của vàng và 

thể tích ban đầu V2 của bạc. Cho biết khối lượng riêng của vàng là 19300 kg/m3, 

của bạc là 10500 kg/m3 và của nước là 1000 kg/m3. 

Bài 2: (5,0 điểm) 

a) Bỏ m1 = 300 g nước đá ở nhiệt độ t1 = 0 0C vào m2 = 400 g nước ở 

nhiệt độ t2 = 25 0C. Nước đá có tan hết hay không, vì sao? Nếu không tan hết, 

hãy tính khối lượng đá còn lại. Cho biết nhiệt nóng chảy của nước đá là 
434.10 /J kg  và nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/(kg.K). 

b) Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước 

đá đựng trong ca nhôm theo nhiệt lượng cung 

cấp được cho bởi đồ thị hình 1. Tìm khối lượng 

nước đá và khối lượng ca nhôm. Cho biết nhiệt 

nóng chảy của nước đá là 
434.10 /J kg  ; 

nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200 J/(kg.K); 

nhiệt dung riêng của nhôm c2 = 880 J/(kg.K).  
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Bài 3: (4,5 điểm) 

Cho mạch điện như hình 2. 

Cho biết 1 60R   ; 2 25R   ; 

3 15R   ; 4R  là một điện trở có 

giá trị thay đổi được. Hiệu điện 

thế UAB không đổi, bỏ qua điện 

trở của ampe kế và khóa K. 

a) Khi khóa K mở, điều chỉnh 4 16R    thì ampe kế chỉ 0,75 A. Tính UAB? 

b) Điều chỉnh 4R đến một giá trị sao cho dù đóng hay mở khóa K thì số 

chỉ của ampe kế vẫn không đổi. Xác định giá trị của 4R lúc này. 

Bài 4: (4,0 điểm) 

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu 

cự 10 cm tạo ảnh A’B’. 

a) Biết A’B’ = 2AB. Vẽ hình (không cần nêu cách dựng) và tính khoảng 

cách từ vật đến thấu kính (xét 2 trường hợp ảnh thật và ảnh ảo). 

b) Cho vật AB di chuyển dọc theo trục chính của thấu kính. Tính khoảng 

cách ngắn nhất giữa vật và ảnh thật của nó.    

Bài 5: (2,0 điểm) 

Cho các dụng cụ sau: lực kế, sợi dây không dãn (có khối lượng không 

đáng kể), bình có nước. Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của viên 

sỏi, biết viên sỏi bỏ lọt và ngập trong bình nước, trọng lượng riêng của nước là 

d0. 

--- HẾT --- 
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