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------------------------------ MÔN VẬT LÝ 8
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1.     (2,0 điểm)
Phát biểu sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng trong các quá trình cơ học.
Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp:

– Quả bóng được thả rơi từ trên cao xuống mặt đất.
– Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.
–

Câu 2. (2,0 điểm)
Hãy cho biết các hình thức truyền nhiệt? Các hình thức truyền nhiệt nào xảy ra chủ yếu trong 

chất rắn, chất lỏng? Hình thức truyền nhiệt nào có thể thực hiện trong chân không?

Câu 3. (1,5 điểm)
Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt?

Câu 4. (1,5 điểm)
Vào lúc trời lạnh, sờ vào một vật bằng kim loại và sờ vào một vật bằng gỗ. Sờ vào vật nào tay 

có cảm giác lạnh hơn? Giải thích.

Câu 5.   (1,0 điểm)
Một cần trục nâng một vật nặng 1000N lên độ cao 5m trong thời gian 10 giây. Tính công suất 

của cần trục đã thực hiện.

Câu 6.     (2,0 điểm)
Thả một miếng thép có khối lượng 1kg đang ở 200C vào một bình nhiệt lượng kế chứa nước 

đang ở 1000C. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước là 960C. Biết nhiệt dung riêng của thép là 
460J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

a) Tính nhiệt lượng miếng thép đã thu vào.
b) Tính khối lượng nước trong bình.
Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và xem như quá trình trao đổi nhiệt chỉ xảy 

ra giữa miếng thép và nước trong bình.
HẾT  


