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I. KIẾN THỨC: 

1. Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đƣờng thẳng, có vận tốc nhƣ nhau 

trên mọi quãng đƣờng.  

 Chuyển động thẳng đều có ba đại lƣợng đặc trƣng là: vận tốc, quãng đƣờng và thời gian chuyển 
động.  

 Vận tốc trung bình: v = 
x

t




 = 0

0

x x

t t




 

2. Độ dời: .( ) .o ox x x v t t v t        

3. Tốc độ trung bình: vtb = 
s

t
 

4. Quãng đƣờng đi đƣợc: s = v. t 

5. Phƣơng trình của chuyển động thẳng đều: x = x 0  + v (t - t 0 ).  

 Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x 0 = 0, t0 = 0) thì x = s = v. t  

6. Chú ý: Chọn chiều dƣơng cùng chiều chuyển động của vật nào đó (nếu có nhiều vật) 

 * Vật chuyển động cùng chiều dƣơng v > 0, ngƣợc chiều dƣơng v < 0.  

 * Vật ở phía dƣơng của trục tọa độ x > 0, ở phía âm của trục tọa độ x < 0.  

 Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ)  

  + khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2.  

   + khi hai vật cách nhau 1 khoảng s  thì 1 2x x  = s .  

 * Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t 0  = 0.  

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN: 

Dạng 1: Tính vận tốc trung bình.  
Bài 1: Một ôtô chạy trên một đoạn đƣờng thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một khoảng thời 
gian t. Tốc độ của ôtô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60km/h và trong nửa cuối là 40km/h. 

Tính tốc độ trung bình của ôtô trên cả đoạn đƣờng AB.  

Đs: vtb = 50km/h 

Bài 2: Một ngƣời đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đƣờng thẳng AB có độ dài là s. Tốc độ của xe 

đạp trong nửa đầu của đoạn đƣờng này là 12km/h là trong nửa cuối là 18km/h. Tính tốc độ trung bình 

của xe đạp trên cả đoạn đƣờng AB.  

Đs: vtb = 14,4km/h 

Dạng 2: Lập phƣơng trình chuyển động – xác định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau 
VÍ DỤ MINH HỌA: 

Bài 3: lúc 8 giờ một ôtô khởi hành đi từ A về B với vận tốc 20m/s. Chuyển động thẳng đều.  
 a. Lập phƣơng trình chuyển động.  

 b. Lúc 11h thì ngƣời đó ở vị trí nào.? 

 c. Ngƣời đó cách A 40km lúc mấy giờ? 

Bài 4: Hai thành phố A và B cách nhau 250km. Lúc 7h sáng,2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hƣớng 

về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 60km/h, xe kia có vận tốc v2 = 40 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp nhau lúc 

mấy giờ? tại vị trí cách B bao nhiêu km? 

 A. 9h30ph; 100km  B. 9h30ph; 150km  C. 2h30ph; 100km D. 2h30ph; 150km 

 HD : 

  - Chọn trục tọa độ là đƣờng thẳng AB, gốc toạ độ tại A(A=O).  
- Chiều dƣơng từ A đến B.  

  - Gốc thời gian lúc 7h 

   Ptcđ : x1 = 60t; x2 = 250 - 40t 

     Hai xe gặp nhau: x1 = x2  60t = -40t +250 

    ⇒ t = 2,5h; x = 150km.  

    ⇒ t = 7+ 2. 5 = 9h30ph; cách B 100 km 

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 
1 
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Bài 5: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ôtô chạy cùng chiều trên đoạn đƣờng 

thẳng từ A đến B. Vận tốc của ôtô chạy từ A là 54km/h và của ôtô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm 

mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ôtô làm 

chiều dƣơng.  

 a. Viết phƣơng trình chuyển động của hai ôtô trên.  

 b. xác định thời điểm và vị trí của hai xe khi gặp nhau.  

 Đs:  a. xA = 54t, xB = 48t + 10; b. sau 
5

3
 giờ, cách A 90km về phía B  

Bài 6: Lúc 6 giờ một ôtô xuất phát đi từ A về B với vận tốc 60Km/h và cùng lúc một ôtô khác xuất phát 

từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.  

 a. Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dƣơng từ A đến B và gốc thời gian là lúc 6giờ, lập 

phƣơng trình chuyển động của mỗi xe.  

 b. Xác định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.  

Đs: a. x1 = 60t, x2 = 220 - 50t; b. cách A 120 km về phía B 

Bài 7: Hai vật chuyển động ngƣợc chiều qua A và B cùng lúc, ngƣợc chiều để gặp nhau. Vật qua A có 

vận tốc v1 = 10m/s, qua B có vận tốc v2 = 15m/s. AB = 100m.  

 a. Lấy trục tọa độ là đƣờng thẳng AB, gốc tọa độ ở B, có chiều dƣơng từ A sang B, gốc thời gian là 
lúc chúng cùng qua A và B. Hãy lập phƣơng trình chuyển động của mỗi vật.  

 b. Xác định vị trí và thời điểm chúng gặp nhau.  

 c. Xác định vị trí và thời điểm chúng cách nhau 25m 

Đs:  a. x1 = -100+ 10t, x2 = -15t; b. t = 4s và x = -60m 

III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Câu 1: Phƣơng trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t (x: m, t đo 

bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? 

 A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.    

 B. Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.  

 C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.  
 D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.  

Câu 2: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. 

Phƣơng trình toạ độ của vật là 

 A. x= 2t +5  B. x= -2t +5  C. x= 2t +1  D. x= -2t +1 

Câu 3: Phƣơng trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s). Kết luận nào sau đây 

đúng 
 A. Vật chuyển động theo chiều dƣơng trong suốt thời gian chuyển động 

 B. Vật chuyển động theo chiều âm trong suốt thời gian chuyển động 

 C. Vật đổi chiều chuyển động từ dƣơng sang âm tại thời điểm t= 4/3 s 

 D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dƣơng tại toạ độ x= 4 m 

Câu 4: Trên hình là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng. Cho 

biết kết luận nào sau đây là sai? 

 A. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m.  

 B. Trong 5 giây đầu tiên vật đi đƣợc 25m.  

 C. Vật đi theo chiều dƣơng của trục toạ độ.   

 D. Gốc thời gian đƣợc chọn là thời điểm vật ở cách gốc toạ độ 10m.  

Câu 5: Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng 

đều? 
 A. Đồ thị a  B. Đồ thị b và d  

 C. Đồ thị a và c   D. Các đồ thị a, b và c đều đúng 
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Câu 6: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đƣờng dài 40m. Nửa quãng đƣờng đầu 

vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đƣờng sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả 

quãng đƣờng là: 

 A. 7m/s  B. 5,71m/s  C. 2,85m/s  D. 0,7m/s  

Câu 7: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đƣờng AB, vật đi nửa quãng đƣờng 

đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đƣờng sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên 

cả quãng đƣờng là: 

 A. 12,5m/s  B. 8m/s  C. 4m/s  D. 0,2m/s  
Câu 8: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h,3 

giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là: 

 A. 50km/h  B. 48km/h  C. 44km/h  D. 34km/h  

Câu 9: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20 km/h trên 
1

4
 đoạn đƣờng 

đầu và 40 km/h trên 
3

4
 đoạn đƣờng còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đƣờng là: 

 A. 30km/h  B. 32km/h   C. 128km/h  D. 40km/h 

Câu 10: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 

12km/h. Trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi 

là:  

 A. 15km/h   B. 14,5km/h  C. 7,25km/h  D. 26km/h  

Câu 11: Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng 

sau với vận tốc trung bình 20km/h. Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quãng đừơng là  

 A. 12km/h  B. 15km/h  C. 17km/h  D. 13,3km/h  

Câu 12: Một ô tô chuyển động trên một đoạn đƣờng thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến 

xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, 

chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dƣơng. 

Phƣơng trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đƣờng thẳng này là:  

  A. x = 3 + 80t.   B. x = 80 – 3t.  C. x = 3 – 80t.  D. x = 80t.  

Câu 13: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên 
đƣờng thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn 

A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của 

hai xe làm chiều dƣơng. Phƣơng trình chuyển động của các ô tô chạy từ A và từ B lần lƣợt là? 

 A. xA = 54t;xB = 48t + 10.  B. xA = 54t + 10; xB = 48t.  

 C. xA = 54t; xB = 48t – 10.  D. xA = -54t, xB = 48t.  

Câu 14: Nội dung nhƣ bài 13, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô 

B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là 

 A. 1 h; 54 km.   B. 1 h 20 ph; 72 km.  C. 1 h 40 ph; 90 km.  D. 2 h; 108 km.  

Câu 15: Trong các phƣơng trình chuyển động thẳng đều sau đây, phƣơng trình nào biểu diễn chuyển 
động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hƣớng về gốc toạ độ? 

 A. x=15+40t (km, h  B. x=80-30t (km, h  C. x= -60t (km, h   D. x=-60-20t (km, h 

Đáp án ĐỀ SỐ 1 

câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án D C C B D B B B B A A A A C B 

  

 

 

  

 I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 

 A. Các khái niệm cơ bản: 

  1. Vận tốc: v = v0 + at  

  2. Quãng đƣờng: 
2

0

at
s v t

2
   

  3. Hệ thức liên hệ: 

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 
2 
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2 2

0v v 2as   
2 2 2 2

2 0 0
0

v v v v
v v 2as;a ;s

2s 2a

 
      

  4. Phƣơng trình chuyển động: 2

0 0

1
x x v t at

2
    

Chú ý: Chuyển động thẳng nhanh dần đều a. v > 0; Chuyển động thẳng chậm dần đều a. v < 0 

  5. Bài toán gặp nhau của chuyển động thẳng biến đổi đều: 

 - Lập phƣơng trình toạ độ của mỗi chuyển động: 
2

1
1 02 02

a t
x x v t

2
   ; 

2

1
2 02 02

a t
x x v t

2
    

 - Khi hai chuyển động gặp nhau: x1 = x2. Giải phƣơng trình này để đƣa ra các ẩn của bài toán.  

 Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t: 
1 2d x x   

  6. Một số bài toán thƣờng gặp: 
 Bài toán 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi đƣợc những đoạn đƣờng s1và s2 trong hai 

khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là t. Xác định vận tốc đầu và gia tốc của vật.  

 Giải hệ phƣơng trình: 

2

01 0

2

1 2 0

at
vs v t

2
a

s s 2v t 2at


 

 
   

 

 Bài toán 2: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi đƣợc quãng đƣờng s1 thì 

vật đạt vận tốc v1. Tính vận tốc của vật khi đi đƣợc quãng đƣờng s2 kể từ khi vật bắt đầu chuyển động.  

2
2 1

1

s
v v

s
  

 Bài toán 3: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu: 

 - Cho gia tốc a thì quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây thứ n: 
a

s na
2

    

 - Cho quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây thứ n thì gia tốc xác định bởi: 
s

a
1

n
2






 

 Bài toán 4: Một vật đang chuyển động với vận tốc v0 thì chuyển động chầm dần đều: 

 - Nếu cho gia tốc a thì quãng đƣờng vật đi đƣợc cho đến khi dừng hẳn: 
2

0v
s

2a


  

 - Cho quãng đƣờng vật đi đƣợc cho đến khi dừng hẳn s, thì gia tốc:
2

0v
a

2s


  

 - Cho a thì thời gian chuyển động: t = 0v

a


 

 - Nếu cho gia tốc a, quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây cuối cùng: 0

a
s v na

2
     

 - Nếu cho quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây cuối cùng là s , thì gia tốc: 
s

a
1

n
2






 

1. Chuyển động thẳng biến đổi: 

- Chuyển động thẳng biến đổi: a  0; a const  

- Chuyển động thẳng biến đổi đều:  

     +Nhanh dần đều: .a v >0 

     +Chậm dần đều: .a v <0 

2. Gia tốc của chuyển động biến đổi đều (Định nghĩa; Biểu thức; Đơn vị) 

 a)Biểu thức: 
0

0

tt

vv

t

v
a









 Dƣới dạng độ lớn:

0

0

tt

vv
a
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 *Các trƣờng hợp riêng: 

  +Khi t0=0: 
t

vv

t

v
a 0





  Dƣới dạng độ lớn: 

t

vv
a 0
  

  +Khi v0=0: 
ttt

v

t

v
a

0





 Dƣới dạng độ lớn: 

0tt

v
a


  

  +Khi t0=0, v0=0: 
t

v

t

v
a 




 Dƣới dạng độ lớn: 

t

v
a   

Chú ý: 

  +Khi 0. va :vật chuyển động nhanh dần đều.  

  +Khi 0. va :vật chuyển động chậm dần đều.  

b)Đồ thị: vì a=const nên đồ thị có dạng là đƣờng thẳng song song với trục Ot 

3. Vận tốc (tức thời): 

a) Biểu thức:  00 . ttavv  Dƣới dạng độ lớn:v = v0+ a. (t-t0) 

 *Các trƣờng hợp riêng: 

  +Khi t0=0: tavv ..0   Dƣới dạng độ lớn: v = v0 + a. t 

  +Khi v0=0:  0. ttav   Dƣới dạng độ lớn:v = a. (t-t0) 

  +Khi t0=0, v0=0: tav ..  Dƣới dạng độ lớn: v = a. t 

Chú ý: ở đây a, v0, v là những giá trị đại số(tức là có thể lớn hơn 0, bằng 0 hoặc nhỏ hơn 0) 

b) Đồ thị: vì v = v0+ a. (t-t0) là hàm bậc nhất theo t nên đồ thị có dạng là đƣờng thẳng đi qua điểm 

vo Đồ thị đi lên nếu a> 0 và đồ thị đi xuống nếu a < 0.  

. Đƣờng đi: 

 a)Biểu thức:    
2

0 0 0

1
. .

2
s v t t a t t     

 Thông thƣờng ngƣời ta lấy to=0 nên 
2

0 .
2

1
. tatvs   

Chú ý: ở đây a, v0 là các giá trị về mặc độ lớn (vì đƣờng đi không bao giờ <0) 

 b) Đồ thị: vì 2

0 .
2

1
. tatvs  là hàm bậc hai theo t nên đồ thị có dạng là đƣờng thẳng parabol 

4. Tọa độ: 

a)Biểu thức:    2

0000
2

1
. ttattvxx  Dƣới dạng độ lớn:    2

00000 .
2

1
. ttattvxx   

Chú ý: Thông thƣờng ngƣời ta lấy to=0 nên phƣơng trình tọa độ có dạng: x = x0 + v0t + 
1

2
 at2 

b) Đồ thị: vì 2

0 0

1
. .

2
x x v t a t    là hàm bậc hai theo t nên đồ thị có dạng là đƣờng thẳng parabol 

Đồ thị đi lồi lên nếu a>0 và đồ thị lõm xuống nếu a<0.  

 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: 

Dạng 1: Đại cƣơng về cđ thẳng biến đổi đều 

Bài 1: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với gia tốc là 0,1 m/s2. Hỏi sau bao 
lâu kể từ lúc thả viên bi có vận tốc 2m/s.     

ĐS: 20s.  

Bài 2: Một đồn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h. Hỏi sau bao lâu 

tàu đạt đến vận tốc 54 Km/h? 

Đs: t = 30s.  

Bài 3: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi đƣợc đoạn đƣờng s1 = 24m và s2 = 64m trong hai 

khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.  

Đs: v0= 3,5m/s; a = 1,25m/s2 
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Bài 4: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 18 km/h. Trong giây thứ tƣ kể từ 

lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, vật đi đƣợc 12m. Hãy tính: 

 a. Gia tốc của vật.   b. Quãng đƣờng đi đƣợc sau 10s 

Đs:  a. a = 1,56m/s2.  b. s = 127,78m 

Dạng 2: Chuyển động nhanh dần đều 

Bài 5: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đƣờng thẳng thì ngƣời lái xe tăng ga cho ôtô 

chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc 15m/s.  

 a. Tính gia tốc của ôtô.  
 b. Tính vận tốc của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga.  

 c. Tính quãng đƣờng ôtô đi đƣợc sau 30s kể từ khi tăng ga.  

Đs:  a. a = 0,2m/s2.  b. v = 18m/s c. S = 450m 

Bài 6: Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì ôtô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhƣng do bị mất phanh nên 

ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết dốc có độ dài 960m.  

 a. Tính khoảng thời gian ôtô chạy xuống hết đoạn dốc.  

 b. Vận tốc của ôtô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu? 

Đs:  a. t = 60s b. v = 22m/s 

Bài 7: Một đồn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy đƣợc 1,5km thì 
đồn tàu đạt vận tốc 36km/h. Tính vận tốc của đồn tàu sau khi chạy đƣờc 3km kể từ khi đồn tàu bắt đầu 

rời ga.  

 Đs: a = 1/30m/s2; v = 10 2m/s  

Bài 8: Một viên bi chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ 

5 nó đi đƣợc quãng đƣờng bằng 36cm.  

 a. Tính gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng.  

 b. Tính quãng đƣờng viên bi đi đƣợc sau 5 giây kể từ khi nó bắt đầu chuyển động.  

Đs:  a. a = 0,08m/s2.  b. s = 1m 

Bài 9: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 5, vật đi 

đƣợc quãng đƣờng là 5,9m.  

 a. Tính gia tốc của vật.  

 b. Tính quãng đƣờng vật đi đƣợc sau khoảng thời gian là 10s kể từ khi vật bắt đầu chuyển động.  

Đs:  a. a = 0,2m/s2.  b. s = 60m 

Bài 10: Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhƣng do bị mất phanh nên 

ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m.  

 a. Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc.  

 b. Vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu? 
Đs: t = 60s. v = 22m/s 

Bài 11: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong 

giây thứ năm nó đi đƣợc quãng đƣờng bằng 36 cm.  

 a. Tính gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng.  

 b. Tính quãng đƣờng viên bi đi đƣợc sau 5 s kể từ khi nó bắt đầu chuyển động.  

Đs: a = 0,08m/s2; s = 1m 

Dạng 3: Chuyển động chậm dần đều 

Bài 12: Một đồn tàu đang chạy với vận tốc 54km/h thì hãm phanh. Sau đó đi thêm 125m nữa thì dừng 

hẳn. Hỏi 5s sau lúc hãm phanh, tàu ở chỗ nào và đang chạy với vận tốc là bao nhiêu? 
Đs: v = 10,5m/s s = 63,75m 

Bài 13: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 15m/s trên một đoạn đƣờng thẳng thì ngƣời lái xe hãm phanh cho 

ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm đƣợc 125m thì vận tốc ôtô chỉ còn 10m/s.  

 a. Tính gia tốc của ôtô.  

 b. Tính khoảng thời gian để ôtô dừng lại hẳn.  

 c. Tính khoảng thời gian để ôtô chạy trên quãng đƣờng 125m đó.  

Đs:  a. a = -0,5m/s2.  b. t1 = 30s.  c. t = 10s.  

Dạng 4: Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.  

Bài 14: Hai ngƣời đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngƣợc chiều nhau. Ngƣời thứ nhất có vận tốc 
đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc 20cm/s2. Ngƣời thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4 km/h và 
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xuống dốc nhanh đều với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách giữa hai ngƣời là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 

ngƣòi gặp nhau và vị trí gặp nhau.  

ĐS: t = 20s;  cách A là 60m 

Dạng 5: Đồ thị chuyển động 

Bài 15: Dựa vào đồ thị hãy  

 A. Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của vật trong mỗi 

giai đoạn.  

  B. Viết công thức vận tốc và phƣơng trình chuyển động mô 
tả từng giai đoạn chuyển động của vật.  

 

 

 

III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 

Bài 1: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = vo + at thì: 

 A. v luôn dƣơng.    B. a luôn dƣơng.  

 C. a luôn cùng dấu với v.   D. a luôn ngƣợc dấu với 

v.  
Bài 2: Công thức nào dƣới đây là công thức liên hệ giữa v, a và s.  

  A. v + vo = as2   B. v2 + vo
2 = 2as  C. v - vo = as2   D. v2 + vo

2 = 2as 

Bài 3: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng 

thời gian để xe lửa đạt đƣợc vận tốc 36km/h là? 

 A. 360s  B. 100s  C. 300s  D. 200s 

Bài 4: Một Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. 

Quãng đƣờng mà ô tô đi đƣợc trong khoảng thời gian trên là? 

 A. 500m  B. 50m  C. 25m  D. 100m 

Bài 5: Một đồn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi 

thêm đƣợc 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h. Gia tốc của xe và quãng đƣờng xe đi thêm đƣợc kể 
từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là? 

 A. a = 0,5m/s2, s = 100m.  B. a = -0,5m/s2, s = 110m.  

 C. a = -0,5m/s2, s = 100m.  D. a = -0,7m/s2, s = 200m.  

Bài 6: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s2, thời điểm ban 

đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngƣợc chiều dƣơng của trục toạ độ thì phƣơng trình có dạng.  

 A. 23 ttx     B. 223 ttx    C. 23 ttx   D. 23 ttx    
Bài 7: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc nhƣ hình bên.  
 Công thức vận tốc và công thức đƣờng đi của vật là: 

 A. v = t  ; s = t2/2.  

 B. v= 20 + t  ; s =20t + t2/2.  

 C. v= 20 – t  ; s=20t – t2/2.  

 D. v= 40 - 2t  ; s = 40t – t2.  

Bài 8: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s2 thì bắt đầu 

chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 

40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lƣợt là: 

 A. 0,7 m/s2; 38m/s.  B. 0,2 m/s2; 8m/s.  
 C. 1,4 m/s2; 66m/s.  D. 0,2m/s2; 18m/s.  

Bài 9: Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dƣơng với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s2: 

 A. Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s  B. Đƣờng đi sau 5s là 60 m 

 C. Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4 s  D. Sau khi đi đƣợc 10 m, vận tốc của vật là 64m/s 

Bài 10: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phƣơng trình: 25 6. 0,2.x t t    với x tính 

bằng mét, t tính bằng giây. I. Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm: 

 A. 0,4m/s2; 6m/s B. -0,4m/s2; 6m/s C. 0,5m/s2; 5m/s D. -0,2m/s2; 6m/s 

Bài 11: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 40km/h bỗng tăng tốc và chuyển động nhanh 

dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi đi đƣợc quãng đƣờng 1km thì ô tô đạt đƣợc tốc độ 

60km/h: 

v(m/s
) 

2 5 8 

B C 

D 

t(s) 

4 

O 

A 

0 

t (s) 

v (m/s)  

10 20 

40 

20 
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 A. 0,05m/s2 B. 1m/s2 C. 0,0772m/s2 D. 10m/s2 

Bài 12: Một tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40km/h.  

I. Quãng đƣờng mà tàu đi đƣợc trong 1 phút đó là: 

 A. 500m B. 1000/3m C. 1200m D. 2000/3m 

II. nếu tiếp tục tăng tốc nhƣ vậy thì sau bao lâu tàu sẽ đạt tốc độ 60km/h 

 A. 2min B. 0,5min C. 1min D. 1,5min 

Bài 13: Một xe máy đang chạy với tốc độ 36km/h bỗng ngƣời lái xe thấy có một cái hố trƣớc mặt cách 

xe 20m. Ngƣời ấy phanh gấp và xe đến ngay trƣớc miệng hố thì dừng lại: 
I. Gia tốc của đoàn tàu là: 

 A. 2,5m/s2 B. -2,5m/s2 C. 5,09m/s2 D. 4,1m/s2 

II. Thời gian hãm phanh là: 

 A. 3s B. 4s C. 5s D. 6s 

Bài 14: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều thì sau 20s nó đạt vận tốc 36km/h. Hỏi 

sau bao lâu tàu đạt vận tốc 54km/h: 

 A. 23s B. 26s C. 30s D. 34s 

Bài 15: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, chạy chậm dần đều sau 10s vận tốc 

giảm xuống còn 15m/s. Hỏi phải hãm phanh trong bao lâu thì tàu dừng hẳn: 
 A. 30s B. 40s C. 50s D. 60s 

Bài 16: Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều, sau 20s nó đạt 

tốc độ 50,4km/h.  

I. Vận tốc của ô tô sau 40s tăng tốc là: 

 A. 18m/s B. 16m/s C. 20m/s D. 14,1m/s 

II. Thời gian để ô tô đạt vận tốc 72km/h sau khi tăng tốc là: 

 A. 50s B. 40s C. 34s D. 30s 

Bài 17: Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm 

dần đều, sau 20s vận tốc còn 18km/h.  
I. Sau bao lâu kể từ khi hãm phanh thì tàu dừng lại: 

 A. 30s B. 40s C. 42s D. 50s 

Bài 18. (ĐỀ CÂU 17) Vận tốc của tàu sau khi hãm phanh đƣợc 30s là: 

 A. 4m/s B. 3m/s C. 2,5m/s D. 1m/s 

 

 

 

 

 

I. Kiến thức: 

Sự rơi tự do: Sự rơi của các vật trong chân không, chỉ dưới tác dụng của trọng lực gọi là sự rơi tự do.  

 a) Phương của sự rơi: Thả cho quả dọi rơi xuống, nó rơi đúng theo phƣơng của dây dọi. Vậy vật rơi 

tự do chuyển động theo phƣơng thẳng đứng  

 b) Tính chất của chuyển động rơi: Chuyển động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần đều.  

 c) Gia tốc của sự rơi tự do: Trong thí nghiêm các vật rơi trong ống đã hút hết không khí ở trên, các 

vật rơi đƣợc cùng một độ cao trong cùng một thời gian. Vậy gia tốc của chúng bằng nhau. Ở cùng một 

nơi trên Trái Đất các vật rơi tự do với cùng một gia tốc a = g = 9,8m/s2.  

 d) Công thức của sự rơi tự do: Chọn trục toạ độ OH thẳng đứng chiều dƣơng từ trên xuống dƣới, ta 
có các công thức: v0=0; vt = gt; h= gt2/2;vt

2 = 2gh  

* Lƣu ý: Nên chọn gốc thời gian lúc vật rơi, chiều dƣơng từ trên xuống (để g > 0), gốc toạ độ tại vị trí 

rơi. Ta có thể giải các bài toán về rơi tự do nhƣ chuyển động thẳng biến đổi đều với: v0 = 0, a = g  

* Chuyển động ném thẳng có vận tốc đầu v0, tuỳ theo chiều của trục toạ độ xác định đúng giá trị đại số 

của g và v0.  

 - Quãng đƣờng vật rơi trong n giây: ns = 
2

1
gn2 

 - Quãng đƣờng vật rơi trong giây thứ n: 1 nnn sss = 
2

1
g(2n-1) 

 

Sự rơi tự do 
 

3 
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 - Quãng đƣờng đi đƣợc trong n giây cuối: cns / = 
2

1
g(2t-n)n 

* Bài toán giọt nƣớc mƣa rơi: Giọt 1 chạm đất, giọt n bắt đầu rơi. Gọi t0 là thời gian để giọt nƣớc mƣa 

tách ra khỏi mái nhà.  

 Thời gian:  

   - giọt 1 rơi là (n-1)t0 

     - giọt 2 rơi là (n-2)t0 

    - giọt (n-1) rơi là t0 

 - Quãng đƣờng các giọt nƣớc mƣa rơi tỉ lệ với các số nguyên lẽ liên tiếp(1,3,5,7, …) 

II. Bài tập tự luận: 

Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất. Lấy g = 
9,8m/s2.  

Bài 2: Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Tính độ sâu của giếng, lấy g = 

9,8m/s2.  

Bài 3: Một vật đƣợc thả rơi tự do tại nơi có g = 9,8m/s2. Tính quãng đƣờng vật rơi đƣợc trong 3s và 

trong giây thứ 3.  

Bài 4: Có 2 vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất, thời gian rơi của vật 1 gấp đôi thơi gian rơi 

của vật 2. Hãy so sánh quãng đƣờng rơi của hai vật và vận tốc khi hai vật chạm đất.  

Bài 5: Trong 0,5s cuối cùng trƣớc khi chạm đất, một vật rơi tự do đi đƣợc quãng đƣờng gấp đôi quãng 

đƣờng đi đƣợc trong 0,5s trƣớc đó. Lấy g = 10 m/s2, tính độ cao thả vật.  
Bài 6: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi đƣợc 35m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi tới khi chạm đất.  

Bài 7: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s2. Trong 2s cuối vật rơi đƣợc 180m. Tính thời gian rơi và 

độ cao nơi thả vật.   

Đáp án: 10s - 500m 

Bài 8: Tính thời gian rơi của hòn đá, biết rằng trong 2s cuối cùng vật đã rơi đƣợc một quãng đƣờng dài 

60m. Lấy g = 10 m/s2.  

Bài 9: Tính quãng đƣờng một vật rơi tự do đi đƣợc trong giây thứ 4. Lấy g = 10 m/s2.  

Bài 10: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s2, thời gian rơi là 10s. Tính:  

a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên.  

b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng.  
Bài 11: Từ độ cao 20m một vật đƣợc thả rơi tự do. Lấy g = 10 m/s2. Tính:  

a) Vận tốc của vật lúc chạm đất.  

b) Thời gian rơi.  

c) Vận tốc của vật trƣớc khi chạm đất 1s.  

Bài 12: Một vật rơi tự do, thời gian rơi là 10s. Lấy 2g 10m / s . Tính:  

a) Thời gian rơi 90m đầu tiên.  

b) Thời gian vật rơi 180m cuối cùng.   

Đáp số: 2s 

Bài 13: Thời gian rơi của một vật đƣợc thả rơi tự do là 4s. Lấy g = 10 m/s2. Tính:  

a) Độ cao nơi thả vật.  
b) Vận tốc lúc chạm đất.  

c) Vận tốc trƣớc khi chạm đất 1s.  

d) Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây cuối cùng.  

Bài 14: Trƣớc khi chạm đất 1s, một vật thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính:  

a) Thời gian rơi.  

b) Độ cao nơi thả vật.  

c) Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây thứ hai.  

d) Vẽ đồ thị (v, t) trong 5s đầu.  

Bài 15: Hai hòn đá A và B đƣợc thả rơi từ một độ cao. A đƣợc thả rơi sau B một khoảng thời gian là 

0,5s. Tính khoảng cách giữa A và B sau khoảng thời gian 2s kể từ khi A bắt đầu rơi. Lấy g = 9,8 m/s2.  

Bài 16: Từ một đỉnh tháp, ngƣời ta thả rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10m, ngƣời ta thả 

rơi vật thứ 2. Hai vật sẽ đụng nhau sau bao lâu kể từ khi vật thứ nhất đƣợc thả? Lấy g = 10 m/s2.  
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Bài 17: Sau 2s kể từ khi giọt nƣớc thứ nhất bắt đầu rơi, khoảng cách giữa hai giọt nƣớc là 25m. Tính 

xem giọt nƣớc thứ 2 rơi trễ hơn giọt nƣớc thứ nhất là bao lâu? Lấy g = 10 m/s2.  

Bài 18: Từ vách núi, ngƣời ta buông rơi một hòn đá xuống vực sâu. Từ lúc buông đến lúc nghe tiếng 

hòn đá chạm đáy vực là 6,5s. Biết vận tốc truyền âm là 360m/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính:  

a) Thời gian rơi.  

b) Khoảng cách từ vách núi tới đáy vực.  

Bài 19: Các giọt nƣớc mƣa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt 1 chạm 

đất thì giọt 5 bắt đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa các giọt nƣớc kế tiếp nhau, biết mái nhà cao 16m.  
Bài 20: Hai giọt nƣớc rơi ra khỏi ống nhỏ giọt sau 0,5s. Lấy g = 10 m/s2: 

a) Tính khoảng cách giữa hai giọt nƣớc sau khi giọt thứ 1 rơi đƣợc 0,5s; 1s; 1,5s.  

b) Hai giọt nƣớc chạm đất cách nhau 1 khoảng thời gian là bao nhiêu? 

III. Bài tập trắc nghiêm: 

Câu 21: Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phƣơng thẳng đứng và độ cao cực đại đạt đƣợc là 

 A. v0
2 = gh  B. v0

2 = 2gh  C. v0
2 = 

2

1
gh  D. v0

 = 2gh 

Câu 22: Chọn câu sai 

 A. Khi rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn nhƣ nhau 

 B. Vật rơi tự do không chịu sức cản của không khí 

 C. Chuyển động của ngƣời nhảy dù là rơi tự do 

 D. Mọi vật chuyển động gần mặt đất đều chịu gia tốc rơi tự do 
Câu 23: Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống. Vận tốc của nó khi chạm đất là 

 A. v = 8,899m/s  B. v = 10m/s  C. v = 5m/s  D. v = 2m/s 

Câu 24: Một vật đƣợc thả từ trên máy bay ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10m/s2, thời 

gian rơi là  

 A. t = 4,04s.  B. t = 8,00s.  C. t = 4,00s.  D. t = 2,86s.  

Câu 25: Hai viên bi sắt đƣợc thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s. Lấy g = 10m/s2. 

Khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi đƣợc 1,5s là 

 A. 6,25m  B. 12,5m  C. 5,0m  D. 2,5m 

Câu 26: Một ngƣời thợ xây ném một viên gạch theo phƣơng thẳng đứng cho một ngƣời khác ở trên tầng 
cao 4m. Ngƣời này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt đƣợc viên gạch. Lấy g = 10m/s2. Để cho viên gạch 

lúc ngƣời kia bắt đƣợc bằng không thì vận tốc ném là 

 A. v = 6,32m/s2.  B. v = 6,32m/s.  C. v = 8,94m/s2.  D. v = 8,94m/s.  

Câu 27: Ngƣời ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phƣơng thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s. Lấy g = 

10m/s2. Thời gian vật chuyển động và độ cao cực đại vật đạt đƣợc là 

 A. t = 0,4s; H = 0,8m.  B. t = 0,4s; H = 1,6m.  C. t = 0,8s; H = 3,2m.  D. t = 0,8s; H = 0,8m.  

 

 

 

 

 

I. Kiến thức cần nhớ.  

 1. Chu kì quay: 
1 2t

T
n f




     2. Tần số: 

1

2
f

T




   

 3. Vận tốc góc: 
2

2 f
T


     4. Vận tốc dài: 

2
2

r
v r fr

T


     

 5. Gia tốc hƣớng tâm: 
2

2

ht

v
a r

r
   

T: chu kì (s); f: tần số (Hz); : vận tốc góc (rad/s); v: vận tốc dài (m/s); r: bán kính (m); a: gia tốc hƣớng 

tâm (m/s2); t: thời gian quay (s); n: số vòng quay.  

* Vận dụng các công thức: 

 + Liên hệ giữa toạ độ cong và toạ độ góc: s = R   + Vận tốc dài v = 
t

s




 = const  

4 
CHUYỂN ĐỘNG TRÕN ĐỀU 
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 + Vận tốc góc 
t


     + Liên hệ: v = R  

 + Chu kỳ quay T =
n

12





, n: số vòng quay/giây  + Tần số f = n

T


1
 + n 2  

 + Gia tốc hƣớng tâm aht = constR
R

v
 2

2

  

* Lƣu ý: Khi 1 vật vừa quay tròn đều vừa tịnh tiến, cần chú ý: 

 + Khi vật có hình tròn lăn không trƣợt, độ dài cung quay của 1 điểm trên vành bằng quãng đƣờng đi 

 + Vận tốc của 1 điểm đối với mặt đất đƣợc xác định bằng công thức cộng vận tốc 

* Vận tốc dài và gia tốc hƣớng tâm của 1 điểm trên trái đất có vĩ độ  : 

 Trái đất quay đều quanh trục đi qua các địa cực nên các điểm trên mặt đất sẽ chuyển động tròn đều 

cùng vận tốc góc  , trên các đƣờng tròn có tâm nằm trên trục trái đất 

 + v =  cosR   + aht =  22 cosR , với srad /
3600.12


    

 + Quãng đƣờng bay thực của máy bay là: 
R

hR

s

s 


,
, s, chiều dài đƣờng bay trên mặt đất, h là độ cao, 

R là bán kính trái đất 
 + Xích làm cho ổ đĩa và ổ líp có vành quay cùng quãng đƣờng: 

  - Ổ đĩa quay nđ vòng thì quãng đƣờng vành của nó quay đƣợc là sđ = 2 rđ nđ  

  - Số vòng quay của ổ líp là nl = 
l

đ

l

đ

r

r

r

s


2
, (nl cũng là số vòng quay của bánh sau)  

 + Hai kim giờ, phút lúc t = 0 lệch nhau góc  , thời điểm lệch nhau góc   lần thứ n đƣợc xác định 

bởi: tn( ph -  h) =  n2  

 

II. Bài tập.  
1. Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2 s. Hãy xác định: 

a. Chu kì, tần số.    (0,02 s,50 Hz) 

b. Vận tốc góc của bánh xe.   (314 rad) 

2. Một đĩa tròn bán kính 60 cm, quay đều với chu kì là 0,02 s. Tìm vận tốc dài của một điểm nằm trên 

vành đĩa    (188,4 m/s) 

3. Một ô tô qua khúc quanh là cung tròn, bán kính 100 m với vận tốc dài 10 m/s. Tìm gia tốc hƣớng tâm 

tác dụng vào xe.    (1 m/s2) 

4. Một đĩa tròn có bán kính 10 cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2 s. Tính tốc độ dài của một điểm nằm trên 
vành đĩa.    (3,14 m/s) 

5. Một ô tô có bánh xe bán kính 30 cm quay mỗi giây đƣợc 10 vòng. Tính vận tốc của xe ô tô. (18,84 

m/s) 

6. Một kim đồng hồ treo tƣờng có kim phút dài 10 cm. Cho rằng kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc 

độ góc của điểm đầu kim phút. (1,74. 10-3 rad/s,1,74. 10-5 m/s) 

7. Một kim đồng hồ treo tƣờng có kim giờ dài 8 cm. Cho rằng kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ 

góc của điểm đầu kim giờ. (1,45. 10-4 rad/s,1,16. 10-5 m/s) 

8. Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 0,66 m. Xe máy chuyển động 

thẳng đều với vận tốc 12 km/h. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên vành lốp đối với ngƣời 

ngồi trên xe. (3,3 m/s,5 rad/s) 
9. Một đĩa tròn có bán kính 36 cm, quay đều mỗi vòng trong 0,6 s. Tính vận tốc góc, vận tốc dài của một 

điểm trên vành đĩa.    (10,5 rad/s,3,77 m/s) 

10. Một quạt máy quay với vận tốc 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,82 m. Tính vận tốc dài và vận tốc 

góc của một điểm ở đầu cánh.   (41,8 rad/s,34,33 m/s) 

11. Một xe đạp chuyển động tròn đều trên một đƣờng tròn bán kính 100 m. Xe chạy một vòng hết 2 

phút. Tính vận tốc và vận tốc góc.   (5,23m/s; 5,23. 10-2 

rad/s) 

12. Một bánh xe đạp quay đều xung quanh trục với vận tốc quay 30 rad/s. Biết bán kính của bánh xe là 

35 cm. Hãy tính vận tốc và gia tốc của một điểm trên vành bánh xe.  (10,5 m/s; 315 m/s2) 
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13. Một ô tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25 cm. Xe chạy với vận tốc 36 km/h. Tính vận tốc góc 

và gia tốc hƣớng tâm của một điểm trên vành ngoài bánh xe.  (40 rad/s; 400 m/s2) 

14. Bình điện của một xe đạp có núm quay bán kính 0,5 cm, tì vào lốp của bánh xe. Khi xe đạp đi với 

vận tốc 18 km/h. Tìm số vòng quay trong một giây của núm bình điện.  (159,2 vòng/s) 

15. Ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 72 km/h. Tính vận tốc góc và gia tốc hƣớng tâm 

của một điểm trên vành bánh xe biết bán kính bánh xe là r = 25 cm.  (80 rad/s; 1600 m/s2) 

16. Một bánh xe quay đều với vận tốc góc 5 vòng/s. Bán kính bánh xe là 30 cm. Tính vận tốc dài và gia 

tốc hƣớng tâm của một điểm trên vành bánh xe.   (9,42 m/s) 
17. Tìm vận tốc góc và vận tốc dài của một điểm trên vành đĩa biết bán kính đĩa là r = 20 cm và chu kì 

quay T = 0,2 s.    (31,4 rad/s; 6,28 m/s) 

18. Bình điện của một xe đạp có núm quay đƣờng kính 1 cm tì vào vỏ. Khi xe đi với vận tốc 18 km/h thì 

núm quay quay đƣợc bao nhiêu vòng trong một giây?  (159,2 vòng/s) 

19. Bánh xe bán kính 60 cm quay đều 100 vòng trong 2 giây.  

a. Tìm chu kì quay và tần số.   (0,02 s; 50 Hz) 

b. Tính vận tốc góc và vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe.  (314 rad/s; 188,4 m/s) 

20. Bánh xe bán kính 60 cm đi đƣợc 60 m sau 10 giây.  

a. Tính vận tốc góc và gia tốc hƣớng tâm.   (10 rad/s; 60 m/s2) 

b. Tính quãng đƣờng mà một điểm trên vành bánh xe đi đƣợc trong 5 chu kì.  (6 m/s) 

 

 

 

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC 

 1. Tính tƣơng đối của chuyển động: 

 a. Tính tƣơng đối của quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau 

 quỹ đạo có tính tƣơng đối 

 b. Tính tƣơng đối của vận tốc: Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau  vận tốc có 

tính tƣơng đối 

 2. Công thức cộng vận tốc: 

a. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động 

 - Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên 

 - Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn với vật chuyển động 

b. Công thức cộng vận tốc:  

 - Vận tốc tuyệt đối 13v là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên 

 - Vận tốc tƣơng đối 12v là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động 

 - Vận tốc kéo theo 23v là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng 

yên 

 * Kết luận: Vận tốc tuyệt đối bằng tổng vecto vận tốc tƣơng đối và 

vecto vận tốc kéo theo.  

* Trƣờng hợp 1: Các vận tốc cùng phƣơng, cùng chiều: (Thuyền chạy 

xuôi dòng nƣớc)  

  Theo hình vẽ ta có: 13v = 12v + 23v  

  Về độ lớn: 13 12 23v v v   

* Trƣờng hợp 2: Vận tốc tƣơng đối cùng phƣơng, ngƣợc chiều với vận 
tốc kéo theo (Thuyền chạy ngƣợc dòng nƣớc) 

  Theo hình vẽ ta có: 13v = 12v + 23v  

  Về độ lớn: 13 12 23v v v   

* Trƣờng hợp 3: Vận tốc 12v có phƣơng vuông góc với 23v  

  Theo hình vẽ ta có: 13v = 12v + 23v  

  Về độ lớn: 2 2

13 12 23v v v   

23v  

13v  

5 TÍNH TƢƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 
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* Trƣờng hợp 4: Vận tốc 
12v có phƣơng hợp với 

23v  góc α bất kỳ  

 12 23.v v =  2 2

13 12 23 12 232. . .cosv v v v v     

 

 

 

B. VẬN DỤNG BÀI TẬP: 
*Tổng quan về phƣơng pháp giải bài toán về tính tƣơng đối của chuyển đông: 

 Đối với bài toán có nhiều chuyển động  sẽ có chuyển động tƣơng đối.  

 Khi đó, ta có tiến trình giải một bài tốn nhƣ sau: 

  B1: Xác định các hệ quy chiếu: 

   + hệ quy chiếu tuyệt đối:là hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên 

   + hệ quy chiếu tƣơng đối:là hệ quy chiếu gắn với vật có vật khác chuyển động trong nó 
   B2:Gọi tên cho các vật:  

   + vật 3 là vật đứng yên đối với hệ quy chiếu tuyệt đối.  

   + vật 2 là vật chuyển động độc lập đối với hệ quy chiếu tuyệt đối 

    + vật 1 là vật chuyển động trong vật chuyển động 

B3: Suy ra các vật tốc chuyển động 

  12v :vận tốc tƣơng đối  

    23v :vận tốc kéo theo 

     13v :vận tốc tuyệt đối  

  B4: Áp dụng công thức cộng vận tốc để thiết lập phƣơng trình hoặc hệ phƣơng trình có chứa đại 

lƣợng cần tìm.  

  B5: Suy ra đại lƣợng cần tìm.  

  B6: Biện luận và kết luận.  

* VÍ DỤ MINH HỌA: 

Bài 1. Trên 2 đƣờng ray song song, một tàu khách nối đuôi một tàu hàng. Chúng khởi hành và chạy theo 

cùng một hƣớng. Tàu hàng dài L1 = 180 m, chạy với vận tốc v1 = 36 km/h; tàu khách dài L2 = 120 m, 

chạy với vận tốc v2 = 54 km/h. Sau bao lâu tàu khách vƣợt hết tàu hàng.  

Bài 2. Lúc trời không gió, một máy bay bay với vận tốc không đổi 600km/h từ địa điểm A đến địa điểm 

B hết 2,2h. Khi bay trở lại tờ B đến A gặp gió thổi ngƣợc, máy bay phải bay hết 2,4h. Xác định vận tốc 

của gió.  

Bài 3. Một ca nô chạy xuôi dòng sông mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở thƣợng lƣu tới bến B ở hạ 

lƣu và phải mất 3 giờ khi chạy ngƣợc lại từ bến B về đến bến A. Cho rằng vận tốc của ca nô đối với 
nƣớc là 30km/h 

a) Tính khoảng cách giữa hai bến A và B.  

b) Tính vận tốc của dòng nƣớc đối với bờ sông.  

Bài 4. Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km mất một khoảng 

thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h.  

a) Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy.  

b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngƣợc dòng chảy từ bến B trở về đến bến A.  

Bài 5. Một máy bay bay từvịtrí A đến vịtrí B theo hƣớng tây đông cách nhau 300 km. Xác định thời gian 

bay biết vận tốc của máy bay đối với không khí là 600 km/h xét hai trƣờng hợp:  
a) Không có gió.  

b) Có gió thổi theo hƣớng tây đông với tốc độ 20 m/s.  

Bài 6. Một ca nô chuyển động thẳng đều xuôi dòng từ A đến B mất 2h và khi ngƣợc dòng từ B về A mất 

3h. Hỏi nếu ca nô tắt máy và để trôi theo dòng nƣớc từA đến B thì mất mấy giờ? Biết vận tốc ca nô so 

với nƣớc không đổi khi đi xuôi và ngƣợc, vận tốc của nƣớc chảy cũng không đổi?  

Bài 7.  Một cái phà chuy ển động sang một con sông rộng 1km, thân phà luôn vuông góc với bờ sông. 

Thời gian để phà sang sông là 15phút. Vì nƣớc chảy nên phà trôi xuôi 500m về phía hạ lƣu so với vịtrí 

ban đầu. Tính vận tốc của dòng nƣớc, vận tốc của phà đối với nƣớc và vận tốc của phà đối với bờ? 

C. BÀI TOÁN NÂNG CAO  
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Bài 1. Hai xe ôtô đi theo hai con đƣờng vuông góc, xe A đi về hƣớng Tây với vận tốc 50km/h, xe B đi 

về hƣớng Nam với vận tốc 30km/h. Lúc 8h, A và B còn cách giao điểm của hai đƣờng lần lƣợt là 4,4km 

và 4km về phía giao điểm. Tìm thời điểm mà khoảng cách hai xe: 

 a) nhỏ nhất 

 b) bằng khoảng cách lúc 8h.  

Giải 

 Lấy trục toạ độ Ox và Oy trùng với hai con đƣờng 

 Chọn gốc toạ độ là giao điểm của hai cong đƣờng, chiều dƣơng trên hai trục toạ độ ngƣợc hƣớng với 
chiều chuyển động của hai xe và gốc thời gian là lúc 8h.  

 Phƣơng trình chuyển động của xe A là: x = -50 + 4,4 (1) và của xe B là: y = -30t +4 (2) 

 Gọi d là khoảng cách hai xe ta có: d2 = x2 + y2 = (4,4 - 50t)2 + (4 -30t)2 = 3400t2 - 680t + 35,36 (3) 

 Khoảng cách ban đầu của hai xe: 2

0d  = (4,4)2+ 42 = 35,36 (có thể tìm từ (3) bằng cách đặt t = 0).  

a) Ta viết lại biểu thức của d2: d2 = 3400[(t - 0,1)2 + 0,34] 

  Ta thấy khoảng cách hai xe nhỏ nhất, tức là d2 nhỏ nhất, khi t = 0,1 h = 6phút.  

Vậy khoảng cách hai xe là nhỏ nhất lúc 8h 06 phút.  

 b) Khoảng cách hai xe bằng khoảng cách ban đầu khi: d2 = 2

0d   3400t2 - 680t + 35,36 = 35,36 

    680(5t - 1) = 0  t = 
1

5
 h = 0,2 h = 12 phút 

Vậy khoảng cách hai xe bằng khoảng cách ban đầu lúc 8h 12 phút.  

Bài 2. Một chiếc xuồng máy xuất phát từ bến A đi đến bến B ở cùng một bên bờ sông, với vận tốc so với 

nƣớc là v1 = 9 km/h. Cùng lúc đó một canô xuất phát từ bến B đi đến bến A, với vận tốc so với nƣớc là 

v2 = 30 km/h. Trong thời gian xuồng máy đi từ A đến B thì canô kịp đi đƣợc 4 lần khoảng cách đó và về 

đến B cùng một lúc với xuồng máy. Hãy xác định hƣớng và độ lớn của vận tốc chảy của dòng sông.  
Giải 

 Gọi khoảng cách AB là s, vận tốc của dòng nƣớc là v0 và giả sử dòng sông chảy theo hƣớng từ A đến 

B.  

 Vận tốc của xuồng máy đối với bờ sông là v1 + v0; còn vận tốc của canô đối với bờ sông khi chạy từ 

A đến B là v2 + v0, và khi chạy từ B đến A là v2 - v0.  

 Khoảng thời gian xuồng máy đi từ A đến B: 
01

1
vv

s
t


 , thời gian canô đi đƣợc 4 lần khoảng cách 

AB bẳng hai lần thời gian canô đi từ A đến B và ngƣợc lại: 














0202

2
vv

s

vv

s
2t  

  Theo đề bài t1 = t2, suy ra phƣơng trình: 2

0v +4v2v0 + 4v1v2 - 
2

2v =0 

  Thay số ta có 2

0v  + 120v0 + 160 = 0; phƣơng trình này có hai nghiệm v0 = -118,5 km/h và v0 = - 1,5 

km/h.  

 Ta phải loại nghiệm -118,5 km/h vì vận tốc này của dòng sông thì cả xuồng máy lẫn canô không thể 

đi ngƣợc dòng.  

 Vậy ta có v0 = -1,5 km/h. Nhƣ vậy một dòng nƣớc chảy từ A đến B với vận tốc 1,5km/h.  

Bài 3. Một chiếc tàu thuỷ chuyển động thẳng đều trên sông với vận tốc v1 = 35 km/h, gặp một đoàn xà 

lan dài 250m đi ngƣợc chiều với vận tốc v2 = 20 km/h. Trên boong tàu có một thuỷ thủ đi từ mũi đến lái 

với vận tốc v3 = 5 km/h. Hỏi ngƣời đó thấy đoàn xà lan qua mặt mình trong bao lâu? 

Giải 
 Theo đề bài, các vận tốc v1, v2 đƣợc tính đối với nƣớc, còn vận tốc v3 đƣợc tính với tàu.  

 Để tìm đƣợc thời gian mà đoàn xà lan đi qua trƣớc mặt ngƣời thủy thủ ta cần xác định đƣợc vận tốc 

tƣơng đối của đoàn xà lan so với thủy thủ, nghĩa là phải xác định 32v


.  

 Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có: 123132 vvv


  (1) và 021012 vvv


  (2) 

 Trong đó các kí hiệu 1,2,3,0 lần lƣợc chỉ tàu thuỷ, xà lan, thủy thủ và nƣớc.  

Theo đề bài v31 = v3 = 5 km/h; v10 = v1 = 35 km/h; v20 = v2 = 20 km/h.  

 Chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động của tàu thủy (vectơ 10v


), từ (1) và (2) ta có 

(các vectơ 20v


và 31v


ngƣợc hƣớng với 10v


 còn 12v


cùng chiều với 10v


) 
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 v12 = v10 + v20 = 55 km/h 

 v32 = v12 + v31 = 50 km/h 

 (vì v12 > v31 (nhƣ vậy là 32v


hƣớng chiều dƣơng đã chọn).  

Thời gian cần tìm bằng: 
50

25,0

v

l
t

32

  = 5. 10-3 h = 18 h.  

Bài 4. Hai xe chuyển động thẳng đều trên hai con đƣờng vuông góc với nhau với vận tốc 30km/h và 

40km/h; sau khi gặp nhau ở ngã tƣ một xe chạy sang phía đông, xe kia chạy lên phía bắc.  

1) Tìm vận tốc tƣơng đối của xe thứ nhất so với xe thứ hai.  
2) Ngồi trên xe thứ hai quan sát thì thấy xe thứ nhấy chạy theo hƣớng nào? 

3) Tính khoảng cách giữa hai xe sau 6 phút kể từ khi gặp nhau ở ngã tƣ.  

Giải 

1. Gọi 01v


 và 20v


là các vectơ vận tốc của hai xe 1 và xe 2 đối với mặt đƣờng.  

Sau khi gặp nhau ở ngã tƣ, theo đề bài, các vectơ 01v


 và 20v


có hƣớng nhƣ trên hình vẽ.  

Vận tốc tƣơng đối 12v


của xe 1 đối với xe 2, áp dụng công thức cộng vận tốc, đƣợc xác định theo công 

thức: )v(vvvvvv 02102010021012


  

Bằng qui tắc cộng vectơ ta dựng đƣợc vectơ 12v


nhƣ hình vẽ.  

Vì 0210 vv


 nên ta có 2

20

2

1012 vvv  .  

 Theo đề bài v10 = v1 = 30 km/h; v20 = v2 = 40 km/h  v12 = 50 km/h  

2. Ngồi trên xe thứ hai, ta thấy xe thứ nhất chạy theo hƣớng vectơ 12v


; đó là hƣớng đông nam 

 Hƣớng này lập với hƣớng chuyển động của xe 2 một góc π -α, với tanα = 
2

1

v

v
= 

3

4
  

3. Muốn tìm khoảng cách d giữa hai xe, ta tìm quãng đƣờng mà xe 1 đi đƣợc nếu lấy xe 2 làm gốc quy 

chiếu 

 Quãng đƣờng đó bằng s = v12. t = 50. 
1

10
 = 5 km.  

Vậy khoảng cách hai xe sau 6 phút kể từ khi gặp nhau là 5km.  

D. BÀI TẬP LÀM THÊM 
Bài 1: Trên một tuyến xe buýt các xe coi nhƣ chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h; hai chuyến 

xe liên tiếp khởi hành cách nhau 10 phút. Một ngƣời đi xe đạp ngƣợc lại gặp hai chuyến xe buýt liên 

tiếp cách nhau 7ph30s. Tính vận tốc ngƣời đi xe đạp.  

 ĐS: 10 km/h.  

Bài 2: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ; khi chạy về mất 6 giờ. Hỏi nếu phà tắt máy 

trôi theo dòng nƣớc thì từ A đến B mất bao lâu? 

 ĐS: 12 giờ.  

Bài 3: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong 

nƣớc yên lặng là 5 km/h, vận tốc nƣớc chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền.  
 ĐS: 2 giờ 30 phút.  

Bài 4: Một thang cuốn tự động đƣa khách từ tầng trệt lên lầu trong 1 phút. nếu thang ngừng thì khách 

phải đi bộ lên trong 3 phút. Hỏi nếu thang chạy mà khách vẫn bƣớc lên thì mất bao lâu? 

 ĐS: 45 giây.  

Bài 5: Một ca nô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hƣớng tới điểm B ở bờ bên kia. AB vuông góc với 

bờ sông. Nhƣng do nƣớc chảy nên khi đến bênkia, ca nô lại ở C cách B đoạn BC = 200 m. Thời gian qua 

sông là 1 phút 40 s. Nếu ngƣời lái giữ cho mũi ca nô chếch 600 so với bờ sông và mở máy chạy nhƣ 

trƣớc thì ca nô chạy tới đúng vị trí B. Hãy tính: 

a) Vận tốc nƣớc chảy và vận tốc ca nô.  
b) Bề rộng của dòng sông.  

c) Thời gian qua sông của ca nô lần sau.  

   ĐS: a) 2 m/s; 4 m/s;b) 400m. c) 116 s.  

Bài 6: Trên một tuyến xe buýt các xe coi nhƣ chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h; hai chuyến 

xe liên tiếp khởi hành cách nhau 10 phút. Một ngƣời đi xe đạp ngƣợc lại gặp hai chuyến xe buýt liên 

tiếp cách nhau 7ph30s. Tính vận tốc ngƣời đi xe đạp.  

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=419
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=419#70
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=423#7
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=419#70
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=423#7
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=361#4
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=441#0
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=418#56
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ĐS : 10 km/h.  

Bài 7: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ; khi chạy về mất 6 giờ. Hỏi nếu phà tắt máy 

trôi theo dòng nƣớc thì từ A đến B mất bao lâu? 

ĐS : 12 giờ.  

Bài 8: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong 

nƣớc yên lặng là 5 km/h, vận tốc nƣớc chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền.  

ĐS : 2 giờ 30 phút.  

Bài 9: Một thang cuốn tự động đƣa khách từ tầng trệt lên lầu trong 1 phút. nếu thang ngừng thì khách 
phải đi bộ lên trong 3 phút. Hỏi nếu thang chạy mà khách vẫn bƣớc lên thì mất bao lâu? 

ĐS: 45 giây.  

Bài 10: Một ca nô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hƣớng tới điểm B ở bờ bên kia. AB vuông góc với 

bờ sông. Nhƣng do nƣớc chảy nên khi đến bên kia, ca nô lại ở C cách B đoạn BC = 200 m . Thời gian 

qua sông là 1 phút 40 s . Nếu ngƣời lái giữ cho mũi ca nô chếch 600 so với bờ sông và mở máy chạy nhƣ 

trƣớc thì ca nô chạy tới đúng vị trí B. Hãy tính : 

 a) Vận tốc nƣớc chảy và vận tốc ca nô .  

 b) Bề rộng của dòng sông .  

 c) Thời gian qua sông của ca nô lần sau .  
ĐS : a) 2 m/s; 4 m/s; b) 400m; c) 116 s .  

Bài 11: Một dòng sông rộng 100m và dòng nƣớc chảy với vận tốc 3m/s so với bờ. Một chiếc thuyền đi 

sang ngang sông với vận tốc 4m/s so với dòng nƣớc.  

 a. Tính vận tốc của thuyền so với bờ sông?  

 b. Tính quãng đƣờng mà thuyền đã chuyển động đƣợc khi sang đƣợc đến bờ bên kia?  

 c. Thuyền bị trôi về phía hạ lƣu một đoạn bao xa so với điểm dự định đến?  

 d. Muốn thuyền đến đƣợc điểm dự định đến thì thuyền phải đi theo hƣớng chếch lên thƣợng nguồn 

hợp với bờ sông một góc bao nhiêu? 

ĐS : a) 5 m/s; b)125m; c) 75m; d) 48,50 
Bài 12: Một ngƣời lái xuồng máy dự định mởmáy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240m, mũi 

xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông. Nhƣng do nƣớc chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một 

địa điểm cách bến dự định 180m về phía hạ lƣu và xuồng đi hết 1 phút. Xác định vận tốc của xuồng so 

với dòng sông.  

ĐS : 5m/s 

Bài 13. Một xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc lúc không gió là 15 km/h. Ngƣời này đi từ A về 

B xuôi gió và đi từ B trở lạiA ngƣợc gió. Vận tốc gió là 1 km/h. Khoảng cách AB = 28 km. Tính thời 

gian tổng cộng đi và về.     

    ĐS: 3,75h 
Bài 14. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều xuôi dòng nuớc từ bến A về bến B cách nhau 6km dọc 

theo dòng sông rồi quay về B mất tất cả 2h30 phút. Biết rằng vận tốc của thuyền trong nƣớc yên lặng là 

5km/h. Tính vận tốc dòng nƣớc và thời gian thuyền đi xuôi dòng.  

ĐS: 1km/h và 1h 

Bài 15. Một chiếc phà đi theo phƣơng vuông góc với bờ sông sang bờ bên kia. Vận tốc của phà đối với 

nƣớc là 8km/h, vận tốc dòng nƣớc là 2km/h. Thời gian qua sông là 15phút. Hỏi khi sang bờ bên kia thì phà 

cách điểm đối diện với bờ bên này là bao nhiêu?   

ĐS:  2km 

Bài 16. Một ngƣời lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240m, mũi 
xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông. Nhƣng do nƣớc chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một 

địa điểm cách bến dự định 180m về phía hạ lƣu và xuồng đi hết 1 phút. Xác định vận tốc của xuồng so 

với dòng sông.  

         ĐS: 5m/s 

E. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP  

Câu 1: Ngƣời quan sát ởtrên mặt đất thấy “mặt trời mọc ở đằng đông và lặng ở đằng tây ”, nguyên nhân 

là :  

 A. Trái đát tựquay theo chiều từtây sang đông.  

 B. Trái đất tựquay từ đông sang tây  
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 C. Mặt trời chuy ển động quanh trái đất theo chiều từ đông sagn tây  

 D. Trái đất chuy ển động quanh mặt trời theo chiều từ tây sang đông  

 Câu 2: Hai ô tô A và B đang chạy cùng phƣơng ngƣợc chiều với vận tốc không đổi v. Hỏi ngƣời quan 

sát ở vị trí nào sẽ thấy mình đang chuyển động với vận tốc 2v?  

 A. ở mặt đất  

 B. ở một ô tô khác đang chạy trên đƣờng  

 C. ở một ô tô khác chuyển động với vận tốc v vuông góc với hai vận tốc kia  

 D. ở một trong A và B.  

Câu 3: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đƣờng thẳng với vận tốc v1 và v2 . Hỏi khi hai đầu máy 

chạy ngƣợc chiều nhau thì vận tốc của đầu máy thứnhất so với đầu máy thứhai là bao nhiêu?  

 A. v1,2 = v1   B. v1,2 = v2  C. v1,2 = v1+ v2.  D. v1,2 = v1 – v2 

Câu 4: xét sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời và sự tự quay quanh trục của trái đất ta có:  

I. Vị trí có vận tốc tức thời lớn nhất là vị trí ứng vào lúc:  

 A. giữa trƣa   B. nửa đêm.   C. bình minh  D. hồng hôn  

II. Vị trí có vận tốc tức thời nhỏ nhất là vịtrí ứng vào lúc:  

 A. giữa trƣa.   B. nửa đêm   C. bình minh  D. hồng hôn  

III. Các vị trí có vận tóc tức thời bằng nhau về độ lớn là các vịtrí ứng với những lúc:  

 A. giữa trƣa và nửa đêm   B. giữa trƣa và hồng hôn  

 C. bình minh và hồng hôn.   D. không có các vịtrí nhƣvậy  

Câu 5: Một ngƣời đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, trên một đoạn đƣờng song hành với đƣờng sắt. Một 

đoạn tàu dài 120 m chạy ngƣợc chiều và vƣợt ngƣời đó mất 6 giây kểtừlúc đầu tàu gặp ngƣời đó. Hỏi 

vận tốc của tàu là bao nhiêu?  

 A. 20 m/s   B. 16 m/s.   C. 24 m/s  D. 4 m/s  

Câu 6: Nhƣ câu trên, khi tàu chạy cùng chiều với ngƣời đi xe đạp thì vận tốc của tàu là bao nhiêu?  

 A. 4 m/s   B. 16 m/s   C. 20 m/s  D. 24 m/s.  

Câu 7: Một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong 4 giờ đi đƣợc 100 km, khi chạy ngƣợc dòng 
trong 4 giờ thì đi đƣợc 60 km. Tính vận tốc vn, bờ của dòng nƣớc và vt, bờ của tàu khi nƣớc đứng yên. Coi 

vận tốc của nƣớc đối bờlà luôn luôn không đổi.  

 A. vn, bờ = 15 km/h, vt, bờ = 25 km/h  B. vn, bờ = 25 km/h, vt, bờ = 15 km/h 

 C. vn, bờ = 5 km/h, vt, bờ= 20 km/h.  D. vn, bờ= 20 km/h, vt, bờ= 5 km/h  

Câu 8: Một chiếc xà lan chạy xuôi đòn sông từA đến B mất 3 giờ. A, B cách nhau 36 km. Nƣớc chảy 

với vận tốc 4 km/h. vận tốc của xà lan đối với nƣớc bằng bao nhiêu?  

 A. 32 km/h   B. 16 km/h   C. 12 km/h  D. 8 km/h.  

Câu 9: Một con thuy ền đi dọc con sông từbến A đến bến B rồi quay ngay lại ngay bến A mất thời gian 

1h, AB =4km, vận tốc nƣớc chảy không đổi bằng 3 km. tính vận tốc của thuyền so với nƣớc.  

 A. 6 km/s   B. 7 km/s   C. 8 km/s  D. 9 km/s.  

Câu 10: Một con thuyến xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ, sau đó quay ngƣợc dòng từ B đến A 

mất thời gian 3 giờ, vận tốc nƣớc không đổi, vận tốc của thuyền so với nƣớc yên lặng cũng không đổi. 

Nếu thả cho thuyền tự trôi từ A đến B thì mất thời gian là bao nhiêu?  

 A. 12 h.   B. 24 h   C. 6 h  D. 0. 5 h  
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Câu 11: Một chiếc thuyền buồm chạy ngƣợc dòng sông, sau 1 giờ đi đƣợc 10 km. Một khúc gỗ trôi theo 

dòng sâu, sau 1 phút trôi đƣợc 
100

3
 m. tính vận tốc của thuyền buồm so với nƣớc?  

 A. 8 km/h   B. 12 km/h.   C. 10 km/h  D. một đáp án khác  

Câu 12: Một ca nô xuất phát từ điểm A bên này sông sang điểm B bên kia sông theo phƣơng vuông gốc 

với bờ sông. Vì nƣớc chảy với vận tốc 3m/s nên ca nô đến bên kia sông tại điểm C với vận tốc 5m/s. Hỏi 

ca nô có vận tốc bằng bao nhiêu:  

 A. 2m/s   B. 3m/s   C. 4m/s.  D. 5m/s  

Câu 13: Hai vật A và B chuyển động ngƣợc chiều nhau với vận tốc lần lƣợt là v1 =1,1m/s; v2 = 0,5m/s. 
Hỏi sau 10s khoảng cách giữa hai vật giảm đi bao nhiêu:  

 A. 5m   B. 6m   C. 11m  D. 16m.  

Câu 14: Hai vật A và B chuyển động cùng chiều nhau với vận tốc lần lƣợt là v1 =1,1m/s; v2=0,5m/s. Hỏi 

sau bao lâu khoảng cách giữa hai vật tăng lên một đoạn 3m:  

 A. 2,7s   B. 6s   C. 5s.  D. 1,8s  

Câu 15: Hai đoànồn tàu hỏa A và B chạy song song ngƣợc chiều nhau. Đồn A dài 150m chạy với vận 

tốc 15m/s. Đồn tàu B chạy với vận tốc 10m/s. Hỏi một hành khách đứng bên cửa sổcủa tàu B sẽ nhìn 

thấy tàu A qua trƣớc mặt mình trong bao lâu:  

 A. 10s   B. 30s   C. 6s  D. 15s.  

Câu 16: Một máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách nhau 900km theo chiều gió mất 2,5h. Biết khi 

không có gió máy bay bay với vận tôc 300km/h. Hỏi vận tốc của gió là bao nhiêu:  

 A. 360km/h   B. 60km/s.   C. 420km/h  D. 180km/h  

Câu 17: một hành khách ngồi trên toa xe lửa đang chạy trong mƣa với vận tốc 17,3m/s. Qua cửa sổ của 

tàu ngƣời ấy thấy các giọt nƣớc mƣa vạch những đƣờng thẳng nghiêng góc α so với phƣơng thẳng đứng. 

Biết các giọt nƣớc mƣa rơi đều theo phƣơng thẳng đứng với vận tốc bằng  

30m/s. Hỏi α có giá trịbằng bao nhiêu:  

 A. 300.   B. 400   C. 450  D. 600  

Câu 18: Một ca nô đi ngƣợc chiều từA đến B mát thời gian 15 phút. Nếu ca nô tặt máy và thả trôi theo 

dòng nƣớc thì nó đi từ B đến A mất thời gian 60 phút. Ca nô mở máy đi từ A đến B mất thời gian:  

 A. 10 phút   B. 30 phút   C. 45 phút  D. 40 phút  

Câu 19: Một dòng sông rộng 60m, nƣớc chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ. Một chiếc thuyền đi trên 

sông với vận tốc 3m/s.  

I. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi xuôi dòng là:  

 A. 4m/s   B. 2m/s   C. 2,3 10 ≈ m/s  D. 3m/s  

II. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi ngƣợc dòng là:  

 A. 4m/s   B. 2m/s   C. 2,3 10 ≈ m/s  D. 3m/s  

III. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi đi từ bờ này sang bờ đối diện theo phƣơng vuông góc với bờ là:  

 A. 4m/s   B. 2m/s   C. 2,3 10 ≈ m/s  D. 3m/s  

IV. Khi đi từ bờ này sang bờ đối diện theo phƣơng vuông góc với bờ hƣớng của vận tốc thuyền đối với 

bờ hợp với bờ một góc xấp xỉ:   

 A. 720   B. 180   C. 170  D. 430  

V. Khi đi từ b ờnày theo phƣơng vuông góc bờ sang bờ đối diện (điểm dự định đến) do nƣớc chảy nên 

khi sang đến bờ kia thuyền bị trôi về cuối dòng. Khoảng cách từ điểm dự định đến điểm thuyền đến thực 

cách nhau là:  
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 A. 180m   B. 20m   C. 63m  D. 18m  

VI. Muốn đến đƣợc điểm dự định đối diện điểm xuất phát bên kia bờthì thuyền phải đi theo hƣớng 

chếch lên thƣợng nguồn hợp với bờ một góc:  

 A. 600   B. 450   C. 190  D. 710  

VII. Vận tốc của thuyền đối với bờ trong trƣờng hợp trên là:  

 A. 3,2m/s   B. 1,4m/s   C. 2,8m/s  D. tất cả đều sai  

VIII. Trong trƣờng hợp (đi vuông góc với bờ và chếch lên thƣợng nguồn) trƣờng hợp nào đến điểm dự 

kiến nhanh nhất:  

 A. đi vuông góc với bờ    B. đi chếch lên thƣợng nguồn  

 C. cả hai trƣờng hợp thời gian là nhƣ nhau   D. không thể kết luận  

Câu 20: Hai bến sông A và B cách nhau 18km. Tính khoảng thời gian t đểmột ca nô xuôi dòng nƣớc từ 

A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngƣợc dòng trở về A. Cho biết vận tốc của ca nô đối với dòng nƣớc là 

16,2 km/h và vận tốc dòng nƣớc đối với bờ sông là 1,5m/s.  

 A. 1h 40ph   B. 1h 20ph   C. 2h30ph  D. 2h10ph  

Câu 21: Các giọt nƣớc mƣa rơi đều thẳng đứng với vận tốc v1. Một xe lửa chuyển động thẳng đều theo 

phƣơng ngang với vận tốc v2 =10 m/s. Các giọt mƣa rơi bám vào cửa kính và chạy dọc theo cửa kính 

theo hƣớng hợp góc 450 so với phƣơng thẳng đứng. Vận tốc rơi đều của các giọt mƣa là:  

 A. 34,6m/s   B. 30m/s.   C. 11,5m/s  D. 10m/s  

Câu 22: Một chiếc phà xuôi dòng mất 3h, khi ngƣợc dòng thì mất 6h. Nhƣ vậy, nếu phà hỏng máy và 

trôi theo dòng nƣớc thì sẽmất bao lâu:  

 A. 9h   B. 12h.   C. 15h  D. 18h  

Câu 23: Thang cuốn ở siêu thị đƣa khách từ tầng trệt lên lầu mất 1 phút. Nếu thang dừng thì khách phải 

đi bộ mất 3 phút. Hỏi nếu thang vẫn hoạt động mà ngƣời khách vẫn bƣớc đều lên nhƣ trƣớc thì sẽ mất 

bao lâu:  

 A. 1/3 phút   B. 3/4 phút.   C. 2 phút  D. 2/3 phút  

Câu 24: Hai ô tô chạy trên hai đƣờng thẳng vuông góc với nhau. Sau khi gặp nhau ở ngã tƣ thì xe 1 
chạy theo hƣớng đông, xe 2 chạy theo hƣớng bắc với cùng vận tốc 40km/h.  

I. Vận tốc tƣơng đối của xe 2 đối với xe 1cos giá trịnào:  

 A. 40km/h   B. 56km/h.   C. 80km/h  D. 60km/h  

II. Ngồi trên xe 1 sẽthấy xe 2 chạy theo hƣớng nào:  

 A. bắc   B. đông-bắc   C. tây-bắc.  D. tây-nam  

III. Sau 1h kể từ khi gặp nhau, khoảng cách giữa hai xe là:  

 A. 56km.   B. 80km   C. 100km  D. 120km  

 

 
 

Câu 1: Một ngƣời đi bộ trên một đƣờng thẳng với vân tốc không đổi 2m/s. Thời gian để ngƣời đó đi hết 

quãng đƣờng 780m là 

 A. 6min15s  B. 7min30s  C. 6min30s  D. 7min15s 

Câu 2: Chọn câu sai.  

 A. Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x có thể dƣơng hoặc âm.  

 B. Toạ độ của 1 chất điểm trong các hệ qui chiếu khác nhau là nhƣ nhau.  

 C. Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.  

 D. Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.  

ÔN TẬP CHƢƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 
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https://giasutrongtin.vn/
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Câu 3: Tàu Thống nhất Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, tới ga Vinh vào lúc 

0h34min ngày hôm sau. Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Vinh là 

 A. 5h34min  B. 24h34min  C. 4h26min  D. 18h26min 

Câu 4: Tàu Thống nhất Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, ngày 8 tháng 3 năm 

2006, tới ga Sài Gòn vào lúc 4h00min ngày 10 tháng 3 năm 2006. Trong thời gian đó tàu phải nghỉ ở 

một số ga để trả khách mất 39min. Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới 

ga Sài Gòn là  

 A. 32h21min  B. 33h00min  C. 33h39min  D. 32h39min 
Câu 5: Biết giờ Bec Lin(Cộng hoà liên bang Đức) chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ, trận chung kết bóng đá 

Wold Cup năm 2006 diễn ra tại Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 giờ Bec Lin. Khi 

đó giờ Hà Nội là 

 A. 1h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006  B. 13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 

  C. 1h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006  D. 13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006 

Câu 6: Chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam từ Hà Nội đi Pa-ri(Cộng hoà Pháp) khởi hành vào 

lúc 19h30min giờ Hà Nội ngày hôm trƣớc, đến Pa-ri lúc 6h30min sáng hôm sau theo giờ Pa-ri. Thời 

gian máy bay bay từ Hà Nội tới Pa-ri là: 

 A. 11h00min  B. 13h00min  C. 17h00min  D. 26h00min 
Câu 7: Trong chuyển động thẳng, véc tơ vận tốc tức thời có 

 A. Phƣơng và chiều không thay đổi.  B. Phƣơng không đổi, chiều luôn thay đổi 

 C. Phƣơng và chiều luôn thay đổi  D. Phƣơng không đổi, chiều có thể thay đổi 

Câu 8: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó 

 A. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.  

 B. độ dời có độ lớn không đổi theo thời gian.  

 C. quãng đƣờng đi đƣợc không đổi theo thời gian.  

 D. tọa độ không đổi theo thời gian.  

Câu 9: Trong chuyển động thẳng đều véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc trung bình trong khoảng 
thời gian bất kỳ có  

 A. Cùng phƣơng, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau 

 B. Cùng phƣơng, ngƣợc chiều và độ lớn không bằng nhau 

 C. Cùng phƣơng, cùng chiều và độ lớn bằng nhau 

 D. Cùng phƣơng, ngƣợc chiều và độ lớn không bằng nhau 

Câu 10: Một chất điểm chuyển động thẳng đều có phƣơng trình chuyển động là 

 A. x = x0 + v0t + at2/2  B. x = x0 + vt  C. x = v0 + at  D. x = x0 - v0t + at2/2 

Câu 11: Chọn câu sai 

 A. Độ dời là véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.  
 B. Độ dời có độ lớn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm 

 C. Chất điểm đi trên một đƣờng thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không 

 D. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm 

Câu 12: Chọn câu đúng 

 A. Độ lớn vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình 

 B. Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời 

 C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giời vận tốc trung bình cũng bằng tốc 

độ trung bình 

 D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dƣơng.  
Câu 13: Chọn câu sai 

 A. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đƣờng song song với trục 0t.  

 B. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian của toạ độ và của vận tốc là những đƣờng 

thẳng 

 C. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng bao giờ cũng là một đƣờng thẳng 

 D. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đƣờng thẳng xiên góc 

Câu 14: Chọn câu sai.  

Một ngƣời đi bộ trên một con đƣờng thẳng. Cứ đi đƣợc 10m thì ngƣời đó lại nhìn đồng hồ và đo khoảng 

thời gian đã đi. Kết quả đo đƣợc ghi trong bảng sau: 

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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x(m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

t(s) 8 8 10 10 12 12 12 14 14 

 A. Vận tốc trung bình trên đoạn đƣờng 10m lần thứ 1 là 1,25m/s.  

 B. Vận tốc trung bình trên đoạn đƣờng 10m lần thứ 3 là 1,00m/s.  

  C. Vận tốc trung bình trên đoạn đƣờng 10m lần thứ 5 là 0,83m/s.  

 D. Vận tốc trung bình trên cả quãng đƣờng là 0,91m/s 

Câu 15: Chọn câu đúng.  

 A. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi.  
 B. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang 

Đông.  

 C. Khi xe đạp chạy trên đƣờng thẳng, ngƣời đứng trên đƣờng thấy đầu van xe vẽ thành một đƣờng 

tròn.  

 D. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó là đứng yên.  

Câu 16: Hai ngƣời đi bộ theo một chiều trên một đƣờng thẳng AB, cùng xuất phát tại vị trí A, với vận 

tốc lần lƣợt là 1,5m/s và 2,0m/s, ngƣời thứ hai đến B sớm hơn ngƣời thứ nhất 5,5min. Quãng đƣờng AB 

dài 

 A. 220m  B. 1980m  C. 283m  D. 1155m 

Câu 17: Một ôtô chạy trên đƣờng thẳng. Trên nửa đầu của đƣờng đi, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 
50km/h. Trên nửa sau, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 60km/h. Tốc độ trung bình của ôtô trên cả 

quãng đƣờng là 

 A. 55,0km/h  B. 50,0km/h  C. 60,0km/h  D. 54,5km/h 

Câu 18: Hai xe chạy ngƣợc chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách 

nhau 120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h.  

1. Phƣơng trình chuyển động của hai xe khi chọn trục toạ độ 0x hƣớng từ A sang B, gốc 0A là 

 A. xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km)  B. xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km) 

 C. xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km)  D. xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km) 
2. Thời điểm mà 2 xe gặp nhau là 

 A. t = 2h  B. t = 4h  C. t = 6h  D. t = 8h 

3. Vị trí hai xe gặp nhau là 

 A. Cách A 240km và cách B 120km  B. Cách A 80km và cách B 200km 

 C. Cách A 80km và cách B 40km  D. Cách A 60km và cách B 60km 

Câu 19: Trong thí nghiệm về chuyển động thẳng của một vật ngƣời ta ghi đƣợc vị trí của vật sau những 

khoảng thời gian 0,02s trên băng giấy đƣợc thể hiện trên bảng sau: 

Vị trí(mm) 
A B C D E G H 

0 22 48 78 112 150 192 

Thời điểm(s) 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Chuyển động của vật là chuyển động 

 A. Thẳng đều    B. Thẳng nhanh dần đều.  
 C. Thẳng chậm dần đều.   D. Thẳng nhanh dần đều sau đó chậm dần đều.  

Câu 20: Một ôtô chạy trên một đƣờng thẳng, lần lƣợt đi qua 3 điểm A, B, C cách đều nhau một khoảng 

12km. Xe đi đoạn AB hết 20min, đoạn BC hết 30min. Vận tốc trung bình trên 

 A. Đoạn AB lớn hơn trên đoạn BC  B. Đoạn AB nhỏ hơn trên đoạn BC 

 C. Đoạn AC lớn hơn trên đoạn AB  D. Đoạn AC nhỏ hơn trên đoạn BC 

Câu 21: Tốc kế của một ôtô đang chạy chỉ 70km/h tại thời điểm t. Để kiểm tra xem đồng hồ tốc kế đó 

chỉ có đúng không, ngƣời lái xe giữ nguyên vận tốc, một ngƣời hành khách trên xe nhìn đồng hồ và thấy 

xe chạy qua hai cột cây số bên đƣờng cách nhau 1 km trong thời gian 1min. Số chỉ của tốc kế 

 A. Bằng vận tốc của của xe  B. Nhỏ hơn vận tốc của xe 
 C. Lớn hơn vận tốc của xe   D. Bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc của xe 

Câu 22: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời có đặc điểm 

 A. Hƣớng thay đổi, độ lớn không đổi  B. Hƣớng không đổi, độ lớn thay đổi 

 C. Hƣớng thay đổi, độ lớn thay đổi  D. Hƣớng không đổi, độ lớn không đổi 

Câu 23: Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều 

 A. v = v0 + at2  B. v = v0 + at  C. v = v0 – at  D. v = - v0 + at 
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Câu 24: Trong công thức liên hệ giữ vận và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều đƣợc xác định 

 A. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu 

 B. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu 

 C. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu 

 D. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu 

Câu 25: Chuyển động của một xe máy đƣợc mô tả bởi đồ thị.  

Chuyển động của xe máy là chuyển động 

 A. Đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, chậm dần đều 
trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 

 B. Chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, nhanh 

dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 

 C. Đều trong khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần đều 

trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 

 D. Nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, đều 

trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s 

Câu 26: Chọn câu sai 

Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là 
 A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s 

 B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s 

 C. Lúc vận tốc bằng 2/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s 

 D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s 

Câu 27: Chọn câu sai 

Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó 

 A. Có gia tốc không đổi  

 B. Có gia tốc trung bình không đổi 

 C. Chỉ có thể chuyển động nhanh dần hoặc chậm dần 
 D. Có thể lúc đầu chuyển động chậm dần sau đó chuyển động nhanh dần 

Câu 28: Vận tốc vũ trụ cấp I (7,9km/s) là vận tốc nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái 

đất. Sau khi phóng 160s con tàu đạt đƣợc vận tốc trên, gia tốc của tàu là 

 A. 49,375km/s2 B. 2,9625km/min2  C. 2962,5m/min2 D. 49,375m/s2 

Câu 29: Một chất điểm chuyển động trên trục 0x với gia tốc không đổi a = 4m/s2 và vận tốc ban đầu v0 = 

- 10m/s.  

 A. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động chậm dần đều. Vận tốc của nó lúc t 

= 5s là v = 10m/s.  

 B. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động nhanh dần đều. Vận tốc của nó lúc 
t = 5s là v = - 10m/s.  

 C. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động nhanh dần đều. Vận tốc của nó lúc 

t = 5s là v = 10m/s.  

 D. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp vẫn đứng yên. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 0m/s.  

Câu 30: Phƣơng trình chuyển động thẳng biến đổi đều 

 A. x = x0 + v0t
2 + at3/2 B. x = x0 + v0t + a2t/2  C. x = x0 + v0t + at/2 D. x = x0 + v0t + at2/2 

Câu 31: Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x đƣợc biểu diễn trên hình vẽ. 

Gia tốc của chất điểm trong những khoảng thời gian 0 đến 5s; 5s đến 

15s; >15s lần lƣợt là 
 A. -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2 

 B. 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2 

 C. 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2 

 D. - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2 

Câu 32: Chọn câu sai 

Chất điểm chuyển động nhanh dần đều khi: 

 A. a > 0 và v0 > 0  B. a > 0 và v0 = 0  

 C. a < 0 và v0 > 0 D. a > 0 và v0 = 0 

Câu 33: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phƣơng trình x = 2t + 3t2 trong đó x tính bằng 
m, t tính bằng s. Gia tốc; toạ độ và vận tốc của chất điểm lúc 3s là 
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 A. a = 1,5m/s2; x = 33m; v = 6,5m/s  B. a = 1,5m/s; x = 33m; v = 6,5m/s 

 C. a = 3,0m/s2; x = 33m; v = 11m/s  D. a = 3,0m/s; x = 33m; v = 11m/s 

Câu 34: Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x cho bởi hệ thức v = 15 – 8t(m/s). Gia 

tốc và vận tốc của chất điểm lúc t = 2s là 

 A. a = 8m/s2; v = - 1m/s.    B. a = 8m/s2; v = 1m/s.  

 C. a = - 8m/s2; v = - 1m/s.  D. a = - 8m/s2; v = 1m/s.  

Câu 35: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy 

ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn có một gia tốc ngƣợc chiều với vận tốc ban đầu và 
bằng 2m/s2 trong suốt quá trình lên và xuống dốc. Chọn trục toạ độ cùng hƣớng chuyển động, gốc toạ độ 

và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. Phƣơng trình chuyển động; thời gian xe lên dốc; vận tốc của 

ôtô sau 20s lần lƣợt là 

 A. x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s.  B. x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s.  

 C. x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s.  D. x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s.  

Câu 36: Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phƣơng thẳng đứng và độ cao cực đại đạt đƣợc là 

 A. v0
2 = gh  B. v0

2 = 2gh  C. v0
2 = 

2

1
gh  D. v0

 = 2gh 

Câu 37: Chọn câu sai 

 A. Khi rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn nhƣ nhau 

 B. Vật rơi tự do không chịu sức cản của không khí 

 C. Chuyển động của ngƣời nhảy dù là rơi tự do 
 D. Mọi vật chuyển động gần mặt đất đều chịu gia tốc rơi tự do 

Câu 38: Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống. Vận tốc của nó khi chạm đất là 

 A. v = 8,899m/s  B. v = 10m/s  C. v = 5m/s  D. v = 2m/s 

Câu 39: Một vật đƣợc thả từ trên máy bay ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10m/s2, thời 

gian rơi là 

 A. t = 4,04s.  B. t = 8,00s.  C. t = 4,00s.  D. t = 2,86s.  

Câu 40: Hai viên bi sắt đƣợc thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s. Lấy g = 10m/s2. 

Khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi đƣợc 1,5s là 

 A. 6,25m  B. 12,5m  C. 5,0m  D. 2,5m 

Câu 41: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết 
rằng sau quãng đƣờng 50m, vận tốc giảm đi còn một nử A. Gia tốc và quãng 

đƣờng từ đó cho đến lúc xe dừng hẳn là 

 A. a = 3m/s2; s = 66,67m  B. a = -3m/s2; s = 66,67m  

 C. a = -6m/s2; s = 66,67m  D. a = 6m/s2; s = 66,67m 

Câu 42: Một ngƣời thợ xây ném một viên gạch theo phƣơng thẳng đứng cho một ngƣời khác ở trên tầng 

cao 4m. Ngƣời này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt đƣợc viên gạch. Lấy g = 10m/s2. Để cho viên gạch 

lúc ngƣời kia bắt đƣợc bằng không thì vận tốc ném là 

 A. v = 6,32m/s2.  B. v = 6,32m/s.  C. v = 8,94m/s2.  D. v = 8,94m/s.  

Câu 43: Ngƣời ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phƣơng thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s. Lấy g = 
10m/s2. Thời gian vật chuyển động và độ cao cực đại vật đạt đƣợc là 

 A. t = 0,4s; H = 0,8m.  B. t = 0,4s; H = 1,6m.  C. t = 0,8s; H = 3,2m.  D. t = 0,8s; H = 0,8m.  

Câu 44: Một máy bay chở khách muốn cất cánh đƣợc phải chạy trên đƣờng băng dài 1,8km để đạt đƣợc 

vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc không đổi tối thiểu là 

 A. 50000km/h2  B. 50000m/s2  C. 25000km/h2 D. 25000m/s2 

Câu 45: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 trên đoạn đƣờng 500m, sau 

đó chuyển động đều. Sau 1h tàu đi đƣợc đoạn đƣờng là 

 A. S = 34,5km.  B. S = 35,5km.  C. S = 36,5km.  D. S = 37,5km.  

Câu 46: Phƣơng và chiều của véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn là 
 A. Phƣơng tiếp tuyến với bán kính đƣờng tròn quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động.  

 B. Phƣơng vuông góc với bán kính đƣờng tròn quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động.  

 C. Phƣơng tiếp tuyến với bán kính đƣờng tròn quỹ đạo, chiều ngƣợc chiều chuyển động.  

 D. Phƣơng vuông góc với bán kính đƣờng tròn quỹ đạo, chiều ngƣợc chiều chuyển động.  

Câu 47: Công thức tốc độ dài; tốc độ góc trong chuyển động tròn đều và mối liên hệ giữa chúng là 
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Câu 48: Hãy chọn câu sai 

 A. Chu kỳ đặc trƣng cho chuyển động tròn đều. Sau mỗi chu kỳ T, chất điểm trở về vị trí ban đầu và 
lặp lại chuyển động nhƣ trƣớc. Chuyển động nhƣ thế gọi là chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T.  

 B. Chu kỳ đặc trƣng cho chuyển động tròn. Sau mỗi chu kỳ T, chất điểm trở về vị trí ban đầu và lặp 

lại chuyển động nhƣ trƣớc. Chuyển động nhƣ thế gọi là chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T.  

 C. Trong chuyển động tròn đều, chu khỳ là khoảng thời gian chất điểm đi hết một vòng trên đƣờng 

tròn.  

 D. Tần số f của chuyển động tròn đều là đại lƣợng nghịch đảo của chu kỳ và chính là số vòng chất 

điểm đi đƣợc trong một giây.  

Câu 49: Công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ T và tần số f là 

 A.  = 2/T; f = 2.   B. T = 2/; f = 2.   

 C. T = 2/;  = 2f.    D.  = 2/f;  = 2T.  

Câu 50: Chọn câu đúng 

Trong các chuyển động tròn đều 

 A. Cùng bán kính, chuyển động nào có chu kỳ lớn hơn thì có tốc độ dài lớn hơn.  

 B. Chuyển động nào có chu kỳ nhỏ hơn thì thì có tốc độ góc nhỏ hơn.  

 C. Chuyển động nào có tần số lớn hơn thì thì có chu kỳ nhỏ hơn.  

 D. Với cùng chu kỳ, chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì tốc độ góc nhỏ hơn.  
Câu 51: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỷ số giữa 

tốc độ dài của đầu mút hai kim là 

 A. h/min = 1/12; vh/vmin = 1/16.  B. h/min = 12/1; vh/vmin = 16/1.  

 C. h/min = 1/12; vh/vmin = 1/9.  D. h/min = 12/1; vh/vmin = 9/1.  

Câu 52: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300km bay với vận tốc 7,9km/s. Coi chuyển động là 

tròn đều; bán kính Trái Đất bằng 6400km. Tốc độ góc; chu kỳ và tần số của nó lần lƣợt là 

 A.  = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19. 10-3Hz.  B.  = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19. 10-3Hz.  

 C.  = 1,18. 10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88. 10-4Hz.  D.  = 1,18. 10-3rad/s; T 

= 5329s; f = 1,88. 10-4Hz.  

Câu 53: Chọn câu sai 

 Trong chuyển động tròn đều: 

 A. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn hƣớng vào tâm.  

 B. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn vuông góc với véc tơ vận tốc  

 C. Độ lớn của véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi 

 D. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi 

Câu 54: Chon câu sai 

Công thức tính gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều 

 A. aht = v2/R.  B. aht = v2R.  C. aht = 2R.  D. aht = 42f2/R.  

Câu 55: Kim giây của một đồng hồ dài 2,5cm. Gia tốc của đầu mút kim giây là 

 A. aht = 2,74. 10-2m/s2.   B. aht = 2,74. 10-3m/s2.   

 C. aht = 2,74. 10-4m/s2.    D. aht = 2,74. 10-5m/s2.  

Câu 56: Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84. 108m, chu kỳ của Mặt Trăng quay quanh 

Trái Đất là 27,32ngày. Gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất là 
 A. aht = 2,72. 10-3m/s2.  B. aht = 0,20. 10-3m/s2.  C. aht = 1,85. 10-4m/s2.  D. aht = 1,72. 10-3m/s2.  

Câu 57: Chọn câu sai 

 A. Quỹ đạo của một vật là tƣơng đối. Đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác 

nhau.  

 B. Vận tốc của vật là tƣơng đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là 

khác nhau.  

 C. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tƣơng đối.  

 D. Nói rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái Đất đều đúng.  
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Câu 58: Một chiếc thuyền chuyển động ngƣợc dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nƣớc. Nƣớc chảy với 

vận tốc 9km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là 

 A. v = 14km/h B. v = 21km/h  C. v = 9km/h  D. v = 5km/h 

Câu 59: Hai bến sông A và B cách nhau 18km theo đƣờng thẳng. Vận tốc của một canô khi nƣớc không 

chảy là 16,2km/h và vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 1,5m/s. Thời gian để canô đi từ A đến B 

rồi trở lại ngay từ B về A là 

 A. t = 2,2h.  B. t = 2,5h.  C. t = 3,3h.  D. t = 2,24h.  

Câu 60: Một ngƣời lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240m, mũi 
xuồng luôn vuông góc với bờ sông. nhƣng do nƣớc chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm 

cách bến dự định 180m và mất 1min. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là 

 A. v = 3m/s.  B. v = 4m/s.  C. v = 5m/s.  D. v = 7m/s.  

Câu 61: Một viên bi đƣợc ném lên theo phƣơng thẳng đứng, Sức cản của không khí không đáng kể. Gia 

tốc của viên bi hƣớng xuống 

 A. Chỉ khi viên bi đi xuống.  

 B. Chỉ khi viên bi ở điểm cao nhất của quỹ đạo.  

 C. Khi viên bi đi lên, khi ở điểm cao nhất của quỹ đạo và khi đi xuống.  

 D. Khi viên bi ở điểm cao nhất của quỹ đạo và khi đi xuống.  
Câu 62: Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dƣới đây: 

Số gia cầm của trang trại A có khoảng 

 A. 1,2. 103 con B. 1230 con C. 1,23. 103 con D. 1. 103 con 

Câu 63: Dùng thƣớc thẳng có giới hạn đo là 20cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5cm để đo chiều dài chiếc 

bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỷ đối là 

 A. l = 0,25cm; %67,1


l

l
  B. l = 0,5cm; %33,3



l

l
 

 C. l = 0,25cm; %25,1


l

l
  D. l = 0,5cm; %5,2



l

l
 

Câu 64: Trong phƣơng án 1(đo gia tốc rơi tự do), ngƣời ta đo đƣợc khoảng cách giữa hai chấm thứ 10-

11 là 3,7cm và khoảng cách giữa hai chấm thứ 11-12 là 4,1cm. Gia tốc rơi tự do tính đƣợc từ thí nghiệm 

trên là 

 A. g = 9,8m/s2.  B. g = 10,0m/s2.  C. g = 10,2m/s2.  D. g = 10,6m/s2.  

Câu 65: Trong phƣơng án 2(đo gia tốc rơi tự do), ngƣời ta đặt cổng quang điện cách nam châm điện một 

khoảng s = 0,5m và đo đƣợc khoảng thời gian rơi của vật là 0,31s. Gia tốc rơi tự do tính đƣợc từ thí 
nghiệm trên là 

 A. g = 9,8m/s2.  B. g = 10,0m/s2.  C. g = 10,4m/s2.  D. g = 10,6m/s2.  

Câu 66. Trong trƣờng hợp nào dƣới đây không thể coi vật chuyển động nhƣ là một chất điểm? 

 A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.  

 B. Trái đất trong chuyển động quanh mặt trời.  

 C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.  

 D. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.  

Câu 67. Từ thực tế, hãy xem trƣờng hợp nào dƣới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là một đƣờng 

thẳng? 
 A. Một hòn đá đƣợc ném theo phƣơng ngang.  

 B. Một ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hƣớng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.  

 C. Một viên bi rơi từ độ cao 2 m.  

 D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 3m.  

Câu 68. Trong trƣờng hợp nào dƣới đây có thể coi máy bay là một chất điểm? 

 A. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay.  

 B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh.  

 C. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm.  

 D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay.  

Câu 69. Để xác định hành trình của một con tàu biển, ngƣời ta không dùng đến thông tin nào dƣới đây? 
 A. Kinh độ của con tàu tại một điểm.  B. Vĩ độ của con tàu tại một điểm.  

 C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó.  D. Hƣớng đi của con tàu tại điểm đó.  
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Câu 70.  Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dƣơng 10 km”. 

Việc xác định vị trí ô tô nhƣ trên còn thiếu yếu tố gì? 

 A. Vật làm mốc.   B. Mốc thời gian.   

 C. Thƣớc đo và đồng hồ.   D. Chiều dƣơng trên 

đƣờng đi.  

Câu 71. Trong trƣờng hợp nào dƣới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian 

trôi? 

 A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.  
 B. Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.  

 C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Huế.  

 D. Không có trƣờng hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.  

Câu 72. Hãy chỉ ra câu không đúng.  

 A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đƣờng thẳng.  

 B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đƣờng là nhƣ nhau.  

 C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đƣờng đi đƣợc của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian 

chuyển động.  

 D. Chuyển động đi lại của một pittong trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.  
Câu 73. Câu nào đúng? 

 Phƣơng trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trƣờng hợp vật không 

xuất phát từ điểm O là: 

 A. s = vt   B. x = x0 + vt   

 C. x = vt   D. Một phƣơng trình khác  

Câu 74. Phƣơng trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t (x đo bằng 

km và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? 

 A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h 

 B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h 
 C. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 5km/h 

 D. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 60km/h 

Câu 75. Phƣơng trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t - 10(x đo bằng 

km và t đo bằng giờ). Quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu? 

 A. - 2km  B. 2km  C. - 8km  D. 8km 

Câu 76.  Một ô tô chuyển động trên một đoạn đƣờng thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80km/h. Bến 

xe nằm ở đầu đoạn đƣờng và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật 

mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô là chiều 

dƣơng. Phƣơng trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đƣờng thẳng này nhƣ thế nào? 
 A. x = 3 + 80t  B. x = (80 - 3)t  C. x = 3 - 80t  D. x = 80t 

Câu 77.  Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có 2 ô tô chạy cùng chiều nhau trên đƣờng 

thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54km/h, và của ô tô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm 

mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của 2 xe là 

chiều dƣơng. Phƣơng trình chuyển động của các ô tô trên nhƣ thế nào? 

 A. Ô tô chạy từ A: xA = 54t  Ô tô chạy từ B: xB = 48t + 10 

 B. Ô tô chạy từ A: xA = 54t + 10  Ô tô chạy từ B: xB = 48t  

 C. Ô tô chạy từ A: xA = 54t  Ô tô chạy từ B: xB = 48t - 10 

 D. Ô tô chạy từ A: xA = - 54t  Ô tô chạy từ B: xB = 48t  
Câu 78.  Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có 2 ô tô chạy cùng chiều nhau trên đƣờng 

thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54km/h, và của ô tô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm 

mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của 2 xe là 

chiều dƣơng, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng 

cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau? 

 A. 1h; 54km  B. 1h 20ph; 72km  C. 1h 40ph; 90km  D. 2h; 108 km  

Câu 79.  Hình vẽ dƣới đây là đồ thị tọa độ - thời gian của một chiếc ô tô chạy 

từ A đến B trên một đƣờng thẳng. Ô tô xuất phát từ đâu, vào lúc nào? 

 A. Từ gốc tọa độ O, lúc 0 h   
 B. Từ gốc tọa độ O, lúc 1 h   
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 C. Từ điểm M, cách gốc O 30km, lúc 0 h  

 D. Từ điểm M, cách gốc O là 30km, lúc 1 h  

 

Câu 80.  Hình vẽ dƣới đây là đồ thị tọa độ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một 

đƣờng thẳng, hỏi quãng đƣờng AB dài bao nhiêu km và vận tốc của xe là 

bao nhiêu? 

 A. 150km; 30km/h  

 B. 150km; 37,5km/h  
 C. 120km; 30km/h  

 D. 120km; 37,5km/h 

  

Câu 81.  Câu nào sai? 

 Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

 A. vecto gia tốc ngƣợc chiều với vecto vận tốc.  

 B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.  

 C. quãng đƣờng đi đƣợc tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.  

 D. Gia tốc là đại lƣợng không đổi.  
Câu 82. Chỉ ra câu sai.  

 A. Vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời 

gian.  

 B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.  

 C. Vecto gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngƣợc chiều với vecto 

vận tốc.  

 D. Trong chuyển động biến đổi đều, quãng đƣờng đi đƣợc trong những khoảng thời gian bằng nhau 

thì bằng nhau.  

Câu 83.  Câu nào đúng? 
Công thức tính quãng đƣờng đi đƣợc của chuyển động thẳng nhanh dần đều là 

 A. s = vot + 
2at

2
 (a và v0 cùng dấu) B. 

2

0

at
s = v t +

2
 (a và v0 trái dấu) 

 C. x = x0 + v0t + 
2at

2
 (a và v0 cùng dấu) D. x = x0 + v0t + 

2at

2
 (a và v0 trái dấu) 

Câu 84.  Câu nào đúng? 

Phƣơng trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là 

 A. s = vot + 
2

2

at
 (a và v0 cùng dấu) B. 

2

0
2

at
s v t   (a và v0 trái dấu) 

 C. x = x0 + v0t + 
2

2

at
 (a và v0 cùng dấu) D. x = x0 + v0t + 

2

2

at
 (a và v0 trái dấu) 

Câu 85.  Trong công thức giữa quãng đƣờng đi đƣợc, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh 
dần đều(v2 - v2

0 = 2as), ta có các điều kiện nào sau đây? 

 A. s > 0;a > 0;v > v0 B. s > 0;a < 0;v < v0 C. s > 0;a > 

0;v < v0 D. s > 0;a < 0;v > v0 

Câu 86.  Hình vẽ dƣới đây là đồ thị vận tốc theo thời gian của một 

xe máy chuyển động trên một đƣờng thẳng. Trong khoảng thời gian 

nào, xe máy chuyển động chậm dần đều? 

 A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1  

 B. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 

 C. Trong khoảng thời gian từ t2 đến t3  

 D. Các câu trả lời A, B, C đều sai.  

Câu 87. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đƣờng thẳng thì ngƣời lái xe tăng ga và ô tô 

chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể 

từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu? 

 A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s 

 C. a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s 
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Câu 88. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đƣờng thẳng thì ngƣời lái xe tăng ga và ô tô 

chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14m/s, hỏi quãng đƣờng s mà ô tô đã đi đƣợc sau 

40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình vtb trên quãng đƣờng đó là bao nhiêu? 

 A. s = 480 m; vtb = 12 m/s B. s = 360 m; vtb = 9m/s  

 C. s = 160 m; vtb = 4 m/s  D. s = 560 m; vtb = 14 m/s 

Câu 89. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đƣờng thẳng thì ngƣời lái xe hãm phanh và ô tô 

chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm đƣợc 100m. Gia tốc a của ô 

tô là bao nhiêu? 
 A. a = - 0,5 m/s2 B. a = 0,2 m/s2  C. a = - 0,2 m/s2  D. a = 0,5 m/s2 

Câu 90. Câu nào đúng? Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống tới đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi 

tự do phụ thuộc độ cao h là 

 A. v = 2gh B. v = 
2h

g
  C. v = 2gh   D. v = gh  

Câu 91. Chuyển động của vật nào dƣới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do? 

 A. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung.  

 B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất.  

 C. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nƣớc.  

 C. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống.  

Câu 92. Chuyển động của vật nào dƣới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? 

 A. Một viên đá nhỏ đƣợc thả rơi từ trên cao xuống đất.  
 B. Các hạt mƣa nhỏ lúc bắt đầu rơi.  

 C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cao xuống đất.  

 D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã đƣợc hút chân không 

Câu 93.  Đặc điểm nào dƣới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật? 

 A. Chuyển động theo phƣơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống.  

 B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều.  

 C. Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do nhƣ nhau.  

 D. Lúc t = 0 thí v  0 
Câu 94.  Một vật đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia 

tốc rơi tự do g = 9,8m/s2. Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu? 

 A. v = 9,8 m/s  B. v  9,9 m/s  C. v = 1,0 m/s  D. v  9,6 m/s 

Câu 95.  Một hòn sỏi nhỏ đƣợc ném thẳng đứng xuống dƣới với vận tốc đầu bằng 9,8m/s từ độ cao 

39,2m. Lấy g = 9,8m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất? 

 A. t = 1 s  B. t = 2 s  C. t = 3 s  D. t = 4 s 

Câu 96.  Cũng bài toán trên, hỏi vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu? 

 A. v = 9,8 m/s  B. v = 19,6 m/s  C. v = 29,4 m/s  D. v = 38,2 m/s 
Câu 97.  Hai vật đƣợc thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của 

vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tính tỉ số 

các độ cao 1

2

h

h
 là bao nhiêu? 

 A. 1

2

h

h
 = 2  B. 1

2

h

h
 = 0,5  C. 1

2

h

h
 = 4  D. 1

2

h

h
 = 1  

Câu 98.  Câu nào sai?: Chuyển động tròn đều có: 

 A. quỹ đạo là đƣờng tròn.  B. tốc độ dài không đổi.   
 C. tốc độ góc không đổi.   D. Vecto gia tốc không đổi.  

Câu 99.  Chuyển động của vật nào dƣới đây là chuyển động tròn đều? 

 A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều.  

 B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời.  

 C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định.  

 D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện.  

Câu 100. Chuyển động của vật nào dƣới đây không phải là chuyển động tròn đều? 

 A. Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt động ổn định.  
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 B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay.  

 C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi máy bay đang bay thẳng đều đối với ngƣời dƣới đất.  

 D. Chuyển động của chiếc ống bƣơng chứa nƣớc trong cái cọn nƣớc.  

Câu 101. Câu nào sai? Vectơ gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều.  

 A. đặt vào vật chuyển động tròn.  B. luôn hƣớng vào tâm của quỹ đạo tròn.  

 C. có độ lớn không đổi.    D. có phƣơng và chiều không đổi.  

Câu 102. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hƣớng tâm với tốc độ dài 

của chất điểm chuyển động tròn đều là gì? 

 A. v = r; aht = v2r B. 


v =   
r

; 
2

ht

v
a =

r
  C. v = r; 

2

ht

v
a =

r
 D. 


v =   

r
; aht = v2r 

Câu 103. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ T và giữu tốc độ góc  với tần số f trong 

chuyển động tròn đều là gì? 

 A. 
2

; 2 f


   
T

  B. 2 ; 2 f    T  C. 
2

2 ;


   T
T

  D. 
2 2

;
 

  
T T

 

Câu 104.  Tốc độ góc  của một điểm trên trái đất đối với trục trái đất là bao nhiêu? 

 A.   7,27. 10 - 4 rad/s.  B.   7,27. 10 - 5 rad/s  C.   6,20. 10 - 6 rad/s D.   5,42. 10 - 5 rad/s 
Câu 105. Một ngƣời ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với tần số 5 vòng/phút. Khoảng 

cách từ chổ ngƣời ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3m. Gia tốc hƣớng tâm của ngƣời đó là bao nhiêu? 

 A. aht = 8,2 m/s2 B. aht  2,96. 102 m/s2 C. aht = 29,6. 102 m/s2 D. aht  0,82 m/s2 

Câu 106. Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tƣơng đối? 

 A. Vì chuyển động của ô tô đƣợc quan sát ở các thời điểm khác nhau.  

 B. Vì chuyển động của ô tô đƣợc xác định bởi những ngƣời quan sát khác nhau đứng bên lề đƣờng.  

 C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định:lúc đứng yên, lúc chuyển động.  

 D. Vì chuyển động của ô tô đƣợc quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau (gắn với đƣờng và gắn 
với ô tô).  

Câu 107. Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, tại sao ngƣời ta không chọn hệ 

quy chiếu gắn với trái đất? 

 A. Vì hệ quy chiếu gắn với trái đất có kích thƣớc không lớn.  

 B. Vì hệ quy chiếu gắn với trái đất không thông dụng.  

 C. Vì hệ quy chiếu gắn với trái đất không cố định trong không gian vũ trụ.  

 D. Vì hệ quy chiếu gắn với trái đất không thuận tiện.  

Câu 108. Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ toa sang hành khách B ở toa tàu bên cạnh. 

Hai toa tàu đang đỗ trên hai đƣờng tàu song song với nhau trong sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về 
phía sau. Tình huống nào sau đậy chắc chắn không xả ra? 

 A. Cả hai đoàn tàu cùng chạy về phía trƣớ C. A chạy nhanh hơn.  

 B. Cả hai đoàn tàu cùng chạy về phía trƣớ C. B chạy nhanh hơn.  

 C. Toa tàu A chạy về phía trƣớ C. Toa tàu B đứng yên.  

 D. Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy về phía sau.  

Câu 109. Hòa đứng yên trên sân ga. Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. Bỗng toa tàu 

chạy về phía trƣớc với vận tốc 7,2km/h. Hòa bắt đầu chạy theo toa tàu cũng với vận tốc ấy. Bình thì 

chạy ngƣợc lại với chuyển động của toa với vận tốc 7,2km/h đối với toa. Hỏi vận tốc của Bình đối với 

sân ga và đối với Hòa bằng bao nhiêu? 
 A. vBình, ga = - 7,2km/h; VBình, Hòa = 0  B. vBình, ga = 0km/h; VBình, Hòa = - 7,2 km/h 

 C. vBình, ga = 7,2km/h; VBình, Hòa = 14,4 km/h  D. vBình, ga = 14,4km/h; VBình, Hòa = 7,2km/h 

Câu 110. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngƣợc chiều dòng nƣớc với vận tốc 6,5km/h đối với 

dòng nƣớc. Vận tốc chảy của dòng nƣớc đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ 

sông là bao nhiêu? 

 A. v = 8,00 km/h B. v = 5,00 km/h  C. v  6,70 km/h  D. v  6,30 km/h 

Câu 111. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đƣờng đầu, xe chuyển động với tốc độ 

40km/h. Trong nửa đoạn đƣờng sau, xe chuyển động với tốc độ 60km/h. Hỏi tốc độ trung bình vtb của ô 
tô trên đoạn đƣờng AB bằng bao nhiêu? 
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 A. vtb = 24km/h  B. vtb = 44km/h  C. vtb = 50km/h  D. vtb = 40km/h 

Câu 112.  Hình I. 1(trang 26) là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển 

động thẳng. Theo đồ thị này, gia tốc a của vật tƣơng ứng với các đoạn AB, BC, 

CD là bao nhiêu? 

 A. Đoạn AB: a1 = 0,8 m/s2; Đoạn BC: a2 = 0 m/s2; Đoạn CD: a3 = 0,5 m/s2 

 B. Đoạn AB: a1 = 1,8 m/s2
; Đoạn BC: a2 = 0 m/s2; Đoạn CD: a3 = - 0,5 m/s2 

 C. Đoạn AB: a1 = 0,8 m/s2; Đoạn BC: a2 = 0 m/s2; Đoạn CD: a3 = - 1 m/s2 

 D. Đoạn AB: a1 = 0,8 m/s2; Đoạn BC: a2 = 0 m/s2; Đoạn CD: a3 = - 0,5 m/s2 
Câu 113. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đểu. Sau 10s, vận tốc ô tô 

tăng từ 4m/s lên 6m/s. Quãng đƣờng s mà ô tô đã đi đƣợc trong khoảng thời gian này là bao nhiêu? 

 A. s = 100 m  B. s = 50 m  C. s = 25 m  D. s = 500 m 

Câu 114. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2. 

Khoảng thời gian t để xe lửa đạt đƣợc vận tốc 36km/h là bao nhiêu? 

 A. t = 360 s  B. t = 200 s  C. t = 300 s  D. t = 100 s  

Câu 115. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì ngƣời lái xe hãm phanh. Ô tô chuyể động 

thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đƣờng s mà ô tô đã chạy thêm đƣợc kể từ lúc hãm 

phanh là bao nhiêu? 
 A. s = 45 m  B. s = 82,6 m  C. s = 252 m  D. s = 135 m 

Câu 116. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2 thì tốc độ trung bình vtb của một vật trong chuyển động 

rơi tự do tử độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu? 

 A. vtb = 15 m/s  B. vtb = 8 m/s  C. vtb = 10 m/s  D. vtb = 1 m/s 

Câu 117. Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2s. Hỏi 

tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu? 

 A. v = 62,8 m/s  B. v = 3,14 m/s  C. v = 628 m/s  D. v = 6,28 m/s 

Câu 118. Hai bến sông A và B cu2nh nằm trên một bờ sông cách nhau 18 km. Cho biết vận tốc ca nô 

đối với nƣớc là 16,2km/h và vận tốc của nƣớc đối với bờ sông là 5,4km/h. Hỏi khoảng thời gian t để một 
ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi chạy ngƣợc dòng trở về A bằng bao nhiêu? 

 A. t = 1 giờ 40 phút  B. t  1 giờ 20 phút C. t = 2 giờ 30 phút D. t = 2giờ 10 phút 
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Kiểm tra 20 phút 

Đề 1 

Câu 1: (3 điểm) Điền vào những từ còn thiếu trong phát biểu sau: 

 Chuyển động thẳng (1)… là chuyển động có quỹ đạo là (2)… và có (3)… biến đổi đều theo thời gian.  

Câu 2: (3 điểm) Ngƣời ta thả rơi một hòn đá từ một độ cao 54,6 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s
2
 

a) Vật rơi đến mặt đất trong bao lâu? 

b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất.  

c) Sau thời gian bao lâu thì vật rơi đƣợc nửa quãng đƣờng.  

Câu 3: (4 điểm) Một mô-tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 6 m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh 

dần đều. Sau 3 s xe đạt tốc độ là 18 m/s.  

a) Tính gia tốc của xe  

b) Viết phƣơng trình chuyển động của xe kể từ lúc tăng tốc 

c) Tính quãng đƣờng vật đi đƣợc và vận tốc của vật sau 6 s.  

d) Ngay khi mô-tô bắt đầu tăng tốc thì ở đằng trƣớc cách mô-tô một đoạn là 30 m có một ô-tô đang 

chuyển động thẳng đều với tốc độ 18 m/s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc mô-tô tăng tốc thì hai xe gặp nhau 

Kiểm tra 20 phút 

Đề 2 

Câu 1: (3 điểm) Điền vào những từ còn thiếu trong phát biếu sau: 

 Chuyển động thẳng (1)… là chuyển động có quỹ đạo là (2)… và có (3)… tăng dần đều theo thời gian.  

Câu 2: (3 điểm) Ngƣời ta thả một vật rơi từ một độ cao h so với mặt đất, sau 4 s thì vật chạm đất. Lấy g = 

9,8 m/s
2
 

a) Tính độ cao h.  

b) Tính vận tốc của hòn đá khi chạm đất.  

c) Sau thời gian bao lâu thì viên đá rơi đƣợc 2/3 quãng đƣờng.  

Câu 3: (4 điểm) Một mô-tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh chuyển động 

chậm dần đều. Sau 2 s xe đạt tốc độ là 15 m/s.  

 a) Tính gia tốc của xe.  

 b) Viết phƣơng trình chuyển động của xe kể từ lúc tăng tốc.  

c) Tính quãng đƣờng xe chạy đƣợc từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại.  

 d) Ngay khi mô-tô bắt đầu giảm tốc thì ở đằng sau cách mô-tô một đoạn là 30 m có một ô-tô đang chuyển 

động thẳng đều với tốc độ 16 m/s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc mô-tô giảm tốc thì hai xe gặp nhau.  

Kiểm tra 20 phút 

Đề 3 

Câu 1: (3 điểm) Điền vào những từ còn thiếu trong phát biếu sau: 

 Chuyển động thẳng (1)… là chuyển động có quỹ đạo là (2)… và có (3)… chậm dần đều theo thời gian.  

Câu 2: (3 điểm) Ngƣời ta thả rơi một hòn đá từ một độ cao h, biết vận tốc khi chạm đất là 25 m/s. Lấy g = 

10 m/s
2
 

a) Tính độ cao h? 

b) Vật rơi đến mặt đất trong bao lâu.  

c) Sau thời gian bao lâu thì vật rơi đƣợc 3/4 quãng đƣờng.  

Câu 3: (4 điểm) Một mô-tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 6 m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh 

dần đều. Sau 3 s xe đạt tốc độ là 18 m/s.  

Câu 111 112 113 114 115 116 117 118   

Đáp án B D B D A C D C   
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a) Tính gia tốc của xe  

b) Viết phƣơng trình chuyển động của xe kể từ lúc tăng tốc 

c) Tính quãng đƣờng vật đi đƣợc và vận tốc của vật sau 6 s.  

d) Ngay khi mô-tô bắt đầu tăng tốc thì ở phía trƣớc cách mô-tô một đoạn là 30 m có một ô-tô đang 

chuyển động thẳng đều với tốc độ 18 m/s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc mô-tô tăng tốc thì hai xe gặp nhau 

Kiểm tra 20 phút 

Đề 4 

Câu 1: (3 điểm) Điền vào những từ còn thiếu trong phát biếu sau: 

 Chuyển động (1)… là chuyển động (2)…, có phƣơng thẳng đứng, chiều (3)…, có gia tốc là g = 9,8 m/s
2
 

Câu 2: (3 điểm) Ngƣời ta thả rơi một hòn đá từ một độ cao h, sau 5s thì vật chạm đất. Lấy g = 10 m/s
2
 

a) Tính độ cao h? 

b) Tính vận tốc của hòn đá khi chạm đất.  

c) Nếu đƣa vật lên cao thêm một đoạn bằng 1/4 độ cao ban đầu thì sau bao lâu vật sẽ chạm đất.  

Câu 3: (4 điểm) Một mô-tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh chuyển động 

chậm dần đều. Sau 2 s xe đạt tốc độ là 15 m/s.  

a) Tính gia tốc của xe.  

b) Viết phƣơng trình chuyển động của xe kể từ lúc tăng tốc.  

c) Tính quãng đƣờng xe chạy đƣợc từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại.  

d) Ngay khi mô-tô bắt đầu giảm tốc thì ở đằng sau cách mô-tô một đoạn là 30 m có một ô-tô đang chuyển 

động thẳng đều với tốc độ 16 m/s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc mô-tô giảm tốc thì hai xe gặp nhau.  

Đề kiểm tra 15 phút 

Môn: Vật lý - Lớp 10 

 

Câu 1: Trƣờng hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm? 

 A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục 

 B. Ô tô đang di chuyển trong sân trƣờng 

 C. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly 

 D. Giọt nƣớc mƣa đang rơi 

Câu 2: Một con kiến bò dọc theo miếng chén có dạng là đƣờng tròn bán kính R. Khi đi đƣợc nửa đƣờng 
tròn, đƣờng đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là? 

 A. πR và πR  B. πR và 2R  C. 2R và πR D. πR và O 

Câu 3: Chọn câu sai 

 A. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đƣờng song song với trục Ot.  

 B. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian của toạ độ và của vận tốc đều là những đƣờng 

thẳng.  

 C. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng bao giờ cũng là một đƣờng thẳng.  

 D. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đƣờng thẳng xiên góc.  

Câu 4: Chọn câu sai 
Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó: 

 A. Có gia tốc không đổi.  

 B. Có gia tốc trung bình không đổi.  

 C. Chỉ có thể chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều.  

 D. Có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó chuyển động nhanh dần đều.  

Câu 5: Chọn câu sai.  

 Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần nếu: 

 A. a > 0 và v0 > 0  B. a > 0 và v0 = 0  C. a < 0 và v0 > 0  D. a < 0 và v0 = 0 

Câu 6: Một hành khách đi từ A đến B cách nhau 100 km trong giờ. Nghỉ tại B 2 giờ và trở về A trong 1 

giờ. Tốc độ trung bình của ngƣời đó trong suốt đƣờng đi về là: 
 A. 25 km/h  B. 67 km/h  C. 40 km/h D. 75 km/h 
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Câu 7: Cho đồ thị diễn tả vị trí của chất điểm của một chuyển động theo 

thời gian nhƣ sau: Trong khoảng từ 0 - 6 giây vật đi đƣợc quãng đƣờng là: 

 A. 4 m   

 B. 12 m  

 C. 8 m 

 D. 16 m 

Câu 8: Một vật đang chuyển động với vận tốc 16 m/s thì tăng tốc đến vận 

tốc 20 m/s sau khi vƣợt qua quãng đƣờng 36m. Gia tốc của ô tô có độ lớn 
bao nhiêu? 

 A. 1 m/s2  B. 0,2 m/s2  C. 2 m/s2  D. 0,1 m/s2 

Câu 9: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ A đến B. Đến B vật có vận tốc 2 m/s. Hỏi 

khi đến C vật có vận tốc bao nhiêu? Biết BC = 8AB 

 A. 3 m/s  B. 4 m/s  C. 6 m/s  D. 8 m/s 

Câu 10: Cho đồ thị toạ độ của hai ô tô chuyển động thẳng đều. 

Phƣơng trình toạ độ của 2 ô tô là: 

 A. x1 = - 40t; x2 = 60t   

 B. x1 = - 40t; x2 = 0,25 + 60t 
 C. x1 = 60 - 40t; x2 = 60 (t - 0,25) 

 D. x1 = - 40t; x2 = 60 (t - 0,25) 

 

 

 

 

Đề kiể m tra 30’ 

TÍNH TƢƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 

Bài 1: Một chiếc thuyền xuôi theo dòng nƣớc đi đƣợc 30 km trong 1 giờ. Tính vận tốc của thyền so với 
nƣớc. Biết vận tốc của nƣớc so với bờ là 7 km.  

Giải: 

……………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Bài 2: Một chiếc thuyền xuất phát từ bến thuyền xuôi theo dòng nƣớc, cùng lúc có một khúc gỗ cũng từ 

bến thuyền trôi theo dòng nƣớc. Sau 30 phút, thuyền cách b n 10 km và cách khúc gỗ 8 km.  

 a. Tính vận tốc của thuyền so với nƣớc.  
 b. Tính vận tốc của nƣớc so với bờ.  

Giải: 

……………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Bài 3: Một chiếc thuyền xuôi theo dòng sông từ A đến B, sau đó lại ngƣợc về A, s = AB = 60 km. Vận 

tốc của thuyề n so với nƣớc là 25 km/h, vận tốc của nƣớc so với bờ là 5 km/h. Tính thời gian chuyển 

động của thuyền.  
Giải: 

.............. ……………………………………………………………………………………………………  

.............. ……………………………………………………………………………………………………  

.............. ……………………………………………………………………………………………………  

.............. ……………………………………………………………………………………………………  

Bài 4: Một chiếc thuyền xuôi theo dòng nƣớc đi đƣợc quãng đƣờng 40 km trong 2 giờ. Nếu dòng nƣớc 

đứng yên thì thuyền đi đƣợc 30 km trong 2 giờ. Tính vận tốc của nƣớc so với bờ.  

Giải: 

……………………………………………………………………………………………………………...  
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……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………... 

  

 

 

  

  

I. KIẾN THỨC: 

1. Lực 

 - Định nghĩa lực 

 - Đặc điểm của vecto lực 

   + Điểm đặt tại vật 

      + Phƣơng của lực tác dụng 

      + Chiều của lực tác dụng 

      + Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng 

2. Cân bằng lực 
 - Các lực cân bằng: là các lực cùng tác dụng vào một vật và không gây gia tốc cho vật 

 - Hai lực cân bằng: là hai lực cùng tác dụng vào một vật, cùng giá cùng độ lớn nhƣng ngƣợc chiều 

3. Tổng hợp lực: 

- Định nghĩa:  

- Quy tắc tổng hợp lực: Quy tắc hình bình hành 

 Nếu vật chịu tác dụng của 2 lực 1 2,F F  thì 1 2F F F   

 + 
1 2 1 2F F F F F     

 + 1 2 1 2F F F F F     

 + 0 2 2

1 2 1 2( , ) 90F F F F F     

 + 2 2

1 2 1 2 1 2( , ) 2 osF F F F F F F c       

Nhận xét: 1 2 1 2F F F F F     

 Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì tiến hành tổng hợp hai lực rồi lấy hợp lực của 2 lực đó tổng 

hợp tiếp với lực thứ 3… 
4. Phân tích lực: 

- Định nghĩa: 

- Quy tắc phân tích lực: Quy tắc hình bình hành 

 Chú ý: chỉ phân tích lực theo các phƣơng mà lực có tác dụng cụ thể 

5. Điều kiện cân bằng của chất điểm: 
1

0
n

i

i

F


  

II. Bài tập tự luận: 

Bài 1: Tìm hợp lực của các lực trong các trƣờng hợp sau: 

(Các lực đƣợc vẽ theo thứ tự chiều quay của kim đồng hồ) 

 a. F1 = 10N, F2 = 10N, (
1 2
,F F

 

) =300 

 b. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, (
1 2
,F F

 

) =900
, ( 2 3

,F F
 

) =300
, ( 1 3

,F F
 

) =2400
 

 c. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, (
1 2
,F F

 

) =900
, ( 2 3

,F F
 

) =900
, ( 4 3

,F F
 

) =900
, ( 4 1

,F F
 

) = 

900 

 d. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, (
1 2
,F F

 

) =300
, ( 2 3

,F F
 

) =600
, ( 4 3

,F F
 

) =900
, ( 4 1

,F F
 

) = 

1800 

 Đáp số: a. 19,3 N; b. 28,7 N; c. 10 N; d. 24 N 

Tổng hợp và phân tích lực 
 

7 
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Bài 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 2 lực có độ lớn 20N và 30N, xác định góc hợp bởi 

phƣơng của 2 lực nếu hợp lực có giá trị: 

 a. 50N  

 b. 10N 

  c. 40N 

  d. 20N 

Đáp số: a. 00; b. 1800; c. 75,50; D. 138,50 

Bài 3: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 3 lực: F1 = 20N, F2 = 20N và F3. Biết góc giữa các lực 
là bằng nhau và đều bằng 1200. Tìm F3 để hợp lực tác dụng lên chất điểm bằng 0? 

Đáp số: F3 = 20 N 

Bài 4: Vật m = 5kg đƣợc đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phƣơng 

ngang nhƣ hình vẽ. Xác định các lực tác dụng lên vật? Biết trọng lực đƣợc xác định 

bằng công thức P = mg, với g = 10m/s2.  

Đáp số: P = 50N; N = 25 3 N; Fms = 25 N 

Bài 5: Vật m = 3kg đƣợc giữ nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phƣơng 

ngang bằng một sợi dây mảnh và nhẹ, bỏ qua ma sát. Tìm lực căng của sợi dây(lực mà vật 

tác dụng lên sợi dây làm cho sợi dây bị căng ra) 

Đáp số: T = 15 2N  

 

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là 

đúng? 

 A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.  B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.  

  C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 v F2.  D. Trong mọi trƣờng hợp: 1 2 1 2F F F F F      

Câu 2: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là: 

  A. 21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  cosα  B. 21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  cosα.  

  C. 2121 2 FFFFF  cosα  D. 21

2

2

2

1

2 2 FFFFF   

Câu 3: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 12N,20N,16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của 

2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu? 

 A. 4N  B. 20N  C. 28N D. Chƣa thể kết luận 

Câu 4: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là 

độ lớn của hợp lực? 

 A. 25N B. 15N  C. 2N D. 1N 
Câu 5: Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào?  

 A. 12N,12N B. 16N,10N C. 16N,46N  D. 16N,50N 

Câu 6: Hai lực 1F  và 2F vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai 

lực này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) 
 A. 300 và 600  B. 420 và 480 C. 370 và 530  D. Khác A, B, C 

Câu 7: Có hai lực đồng quy 1F  và 2F . Gọi   là góc hợp bởi 1F  và 2F  và 1 2F F F  . Nếu 1 2F F F   

thì: 

 A.  = 00  B.  = 900  C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 8: Có hai lực đồng quy 1F  và 2F . Gọi   là góc hợp bởi 1F  và 2F  và 1 2F F F  . Nếu 1 2F F F   

thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 9:Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng 

có độ lớn bằng 600N.  

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800 d) 120o 

Câu 10:Có hai lực đồng quy 1F  và 2F . Gọi   là góc hợp bởi 1F  và 2F  và 1 2F F F  . Nếu 

2 2

1 2F F F   thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 0<  < 900 

m 

 

m 
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Câu 11:Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực là 120o. Độ lớn của hợp lực: 

 A. 60N B. 30 2  N.  C. 30N.  D. 15 3 N  

Câu 12:Phân tích lực F  thành hai lực 1F  và 2F hai lực này  
vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100N; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 là: 

 A. F2 = 40N.  B. 13600 N C. F2 = 80N.  D. F2 = 640N.  

Câu 13:Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 12N,15N,9N. Hỏi góc giữa 2 lực 12N và 9N 

bằng bao nhiêu? 

 A.  = 300  b)  = 900 C.  = 600  D.  = 45°  

Câu 14:Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc  . Hợp lực của chúng có độ lớn: 

 A. F = F1+F2 B. F= F1-F2  C. F= 2F1cos   D. F = 2F1cos  / 2  

Câu 15:Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt 

phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn.  

 A. 15N  B. 30N C. 25N D. 20N.  

Câu 16. Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi  

 A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.  
 B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.  

 C. vật chuyển động với gia tốc không đổi.  

 D. vật đứng yên.  

Câu 17. Một sợi dây có khối lƣợng không đáng kể, một đầu đƣợc giữ cố định, đầu kia có gắn một vật 

nặng có khối lƣợng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó  

 A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.  

 B. vật chịu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây.  

 C. vật chịu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không.  

 D. vật chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.  

Câu 18. Chọn phát biểu đúng: 

 A. Dƣới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều.  

 B. Lực là nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng.  

 C. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động.  

 D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng.  

Câu 19: Hai lực trực đối cân bằng là: 

 A. tác dụng vào cùng một vật  

 B. không bằng nhau về độ lớn 

 C. bằng nhau về độ lớn nhƣng không nhất thiết phải cùng giá 
 D. có cùng độ lớn, cùng phƣơng, ngƣợc chiều tác dụng vào hai vật khác nhau 

Câu 20: Hai lực cân bằng không thể có: 

 A. cùng hƣớng B. cùng phƣơng C. cùng giá D. cùng độ lớn 

Câu 21. Một chất điểm chuyển động chịu tác dụng của hai lực đồng quy 
21 FF


  vaø  thì véc tơ gia tốc của 

chất điểm  

 A. cùng phƣơng, cùng chiều với lực 
2F


  

 B. cùng phƣơng, cùng chiều với lực 
1F


 

 C. cùng phƣơng, cùng chiều với lực 
21 FFF


  

 D. cùng phƣơng, cùng chiều với hợp lực 
21 FFF


   

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực F , của hai lực 1F  và 2F  

 A. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2 B. F không bao giờ nhỏ hơn F1 hoặc F2 

 C. F luôn luôn lớn hơn F1 và F2 D. Ta luôn có hệ thức 1 2 1 2F F F F F     

Câu 23: Câu nào đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể 

 A. nhỏ hơn F    C. vuông góc với lực F  

 B. lớn hơn 3F    D. vuông góc với lực 2F  

Câu 24. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong 

các giá trị sau đây? 
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 A. 19 N.  B. 15 N.  C. 3 N.  D. 2 N.  

Câu 24. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 8 N và 12 N. Giá trị của hợp lực không thể là giá trị nào 

trong các giá trị sau đây? 

 A. 19 N.  B. 4 N.  C. 21 N.  D. 7 N.  

Câu 26: Cho hai lực đồng qui có độ lớn 5N và 12N. Giá trị nào sau đây là hợp lực của chúng? 

 A. 6N  B. 18N  C. 8N  D. Không thể tính đƣợc 

Câu 27: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 4 N,5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp lực 

của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu? 
 A. 9N  C. 6N  B. 1N  D. không thể biết đƣợc 

Câu 28: Một chật điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 6N,8N và 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 

8N bằng bao nhiêu? 

 A. 300   B. 450  C. 600  D. 900 

Câu 29: Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dƣới đây? Cho biệt góc giữa cặp lực đó.  

 A. 3 N,15 N;1200  B. 3 N,13 N;1800  C. 3 N,6 N;600 D. 3 N,5 N; 00 

Câu 30: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40N hƣớng về phía Đông, lực F2 = 50N hƣớng về phía 

Bắc, lực F3 = 70N hƣớng về phía Tây, lực F4 = 90N hƣớng về phía Nam.  

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu? 
  A. 50N   B. 170N  C. 131N 

 D. 250N 

Câu 31: Một vật có trọng lƣợng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần 

một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn của lực căngT1 của dây OA bằng: 

  A. P   B. P
3

32
   

 C. P3   D. 2P 

Câu 32: Một vật đƣợc treo nhƣ hình vẽ: Biết vật có P = 80 N, α = 30˚. Lực 

căng của dây là bao nhiêu? 

  A. 40N  B. 40 3 N  

 C. 80N  D. 80 3N 

Câu 33. Một quả cầu có khối lƣợng 1,5kg đƣợc treo vào tƣờng nhờ một sợi dây.  

Dây hợp với tƣờng góc α = 450. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và 

tƣờng. Lực ép của quả cầu lên tƣờng là  

 A. 20 N.  B. 10,4 N.  C. 14,7 N.  D. 17 N.  

Câu 34. Một quả cầu có khối lƣợng 2,5kg đƣợc treo vào tƣờng nhờ một sợi dây. Dây hợp 
với tƣờng góc α = 600. Cho g = 9,8 m/s2.Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và 

tƣờng. Lực căng T của dây treo là  

 A. 49 N.  B. 12,25 N.  C. 24,5 N.  D.30 N.  

Câu 35. Một vật có khối lƣợng 1 kg đƣợc giữ yên trên một mặt phẳng 

nghiêng bởi một sợi dây song song với đƣờng dốc chính. Biết α = 600. Cho g 

= 9,8 m/s2. Lực ép của vật lên mặt phẳng nghiêng là  

 A. 9,8 N  B. 4,9 N.  C. 19,6 N.  D. 8,5 N.  

Câu 36. Một vật có khối lƣợng 1 kg đƣợc giữ yên trên một mặt phẳng 

nghiêng bởi một sợi dây song song với đƣờng dốc chính. Biết α = 300. Cho g 
= 9,8 m/s2. Lực căng T của dây treo là  

 A. 4,9 N.  B. 8,5 N.  C. 19,6 N.  D. 9,8 N.  

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A B B C C A C D B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C C B D D A C    

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án   C    C D B A 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39  

Đáp án           
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I. KIẾN THỨC: 

1. Định luật 1: 

- Nội dung: 0 0F a    

Định luật 1 Niuton chỉ đúng trong hệ quy chiếu quán tính, định luật 1 đƣợc gọi là định luật quán tính 

- Quán tính: Là tính chất của mọi vật có xu hƣớng bảo tồn vận tốc cả về hƣớng và độ lớn 

2. Định luật 2:  

- Nội dung: 
F

a
m

 ; về độ lớn 
F

a
m

  

- Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật thì: 1 2 3 ... nF F F F F      

- Định nghĩa, tính chất của khối lƣợng 

- Trọng lực P mg  có phƣơng thẳng đứng, chiều hƣớng xuống.  

- Trọng lƣợng là độ lớn của trọng lực P = mg 

3. Định luật 3: 

- Nội dung: AB BAF F   

- Đặc điểm của lực và phản lực: 

 + Cùng đồng thời xuất hiện và mất đi 

 + Cùng giá, cùng độ lớn, ngƣợc chiều 

 + Tác dụng vào hai vật khác nhau, là 2 lực không cân bằng 

 + Có cùng bản chất 

 

 Xác định lực bằng các đại lƣợng động học và ngƣợc lại  

- Nhận ra các lực tác dụng lên vật  

- Viết phƣơng trình định luật II Newton 

- amF . (*) 
 Chiếu (*) lên hƣớng chuyển động. Thực hiện tính toán 

 Áp dụng: 




























t

vv
a

as2vv

at
2

1
tvs

vatv

a.mF

0

2

0

2

2

0

0

 

Tiến hành lực tƣơng tác để giải bài toán ngƣợc 

II. Bài tập tự luận 

Bài 1: Một chiếc xe khối lƣợng m = 100 kg đang chạy với vận tốc 30,6 km/h thì hãm phanh. Biết lực 

hãm phanh là 250 N. Tìm quãng đƣờng xe còn chạy thêm đến khi dừng hẳn 

Bài 2: Dƣới tác dụng của lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, đi đƣợc quãng 

đƣờng 2,5 m trong thời gian t. Nếu đặt thêm vật khối lƣợng 250 g lên xe thì xe chỉ đi đƣợc quãng đƣờng 
2m trong thời gian t. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lƣợng xe.  

Bài 3: Một xe lăn khối lƣợng 50 kg, dƣới tác dụng của 1 lực kéo theo phƣơng nằm ngang chuyển động 

không vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10 s. Khi chất lên xe một kiện hàng, xe phải chuyển động 

mất 20 s. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lƣợng kiện hàng.  

Bài 4: Lực F Truyền cho vật khối lƣợng 1m gia tốc 2/2 sm , truyền cho vật khối lƣợng 2m  gia tốc 
2/6 sm . Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lƣợng 21 mmm   một gia tốc là bao nhiêu? 

Bài 5: Lực F Truyền cho vật khối lƣợng 1m gia tốc 2/5 sm , truyền cho vật khối lƣợng 2m  gia tốc 
2/4 sm . Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lƣợng 21 mmm   một gia tốc là bao nhiêu? 

BA ĐỊNH LUẬT NEWTON 
8 
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Bài 6: Vật chịu tác dụng lực ngang F ngƣợc chiều chuyển động thẳng trong 6 s, vận tốc giảm từ 8m/s 

còn 5m/s. Trong 10s tiếp theo lực tác dụng tăng gấp đôi về độ lớn còn hƣớng không đổi. Tính vận tốc 

vật ở thời điểm cuối.  

Bài 7: Một xe ô tô khối lƣợng m, dƣới tác dụng của một lực kéo theo phƣơng nằm ngang, chuyển động 

không vận tốc đầu trong quãng đƣờng s hết 1t  giây. Khi chất lên xe một kiện hàng, xe phải chuyển động 

trong quãng đƣờng s hết 2t  giây. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lƣợng kiện hàng qua, m, ,21 , tt ? 

Bài 8: Đo quãng đƣờng một chuyển động thẳng đi đƣợc trong những khoảng thời gian 1,5 s liên tiếp, 

ngƣời ta thấy quãng đƣờng sau dài hơn quãng đƣờng trƣớc 90 cm. Tìm lực tác dụng lên vật, biết m 

=150g.  

Bài 9: Một hòn đá có trọng lƣợng P rơi từ độ cao 1h  xuống đất mềm và đào trong đó một hố có chiều 

sâu h 2 . Coi chuyển động của hòn đá trong không khí và trong đất là biến đổi đều, lực cản trong không 

khí là 1F . Hãy tìm lực cản 2F  trong đất 

Bài 10: Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông tay, hai quả bóng lăn đƣợc 

những quãng đƣờng 9 m và 4m rồi dừng lại. Biết sau khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần 

đều với cùng gia tốc. Tính tỉ số khối lƣợng hai quả bóng.  

II. Bài tập trắc nghiệm về BA ĐỊNH LUẬT NEWTON 

Câu 1: Khi vật chịu tác dụng của hợp lực có độ lớn và hƣớng không đổi thì:  

 A. vật sẽ chuyển động tròn đều.  B. vật sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều.  

 C. vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều.  D. Một kết quả khác  
Câu 2: Chọn câu sai. Trong tƣơng tác giữa hai vật:  

 A. gia tốc mà hai vật thu đƣợc luôn ngƣợc chiều nhau và có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lƣợng của 
chúng 

 B. Hai lực trực đối đặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng nhau.  

 C. Các lực tƣơng tác giữa hai vật là hai lực trực đối.  

 D. Lực và phản lực có độ lớn bằng nhau.  
Câu 3: Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 

 A. tác dụng vào cùng một vật.  B. tác dụng vào hai vật khác nhau.  

 C. không bằng nhau về độ lớn.  D. bằng nhau về độ lớn nhƣng không cùng giá.  

Câu 4: Câu nào sau đây là đúng? 

 A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động.  

 B. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.  

 C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.  

 D. Không vật nào có thể chuyển động ngƣợc chiều với lực tác dụng lên nó.  
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng.  

 A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động đƣợc.  

 B. Lực tác dụng luôn cùng hƣớng với hƣớng biến dạng.  

  C. Vật luôn chuyển động theo hƣớng của lực tác dụng.  

  D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi 
Câu 6: Dƣới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia 

tốc sẽ: 

 A. tăng lên.  B. giảm đi.  C. không đổi.  D. bằng 0.  
Câu 7: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho:  

  A. vật chuyển động.   B. hình dạng của vật thay đổi.  

  C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.  D. hƣớng chuyển động của vật thay đổi.  
Câu 8: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? 

 A. Vật chuyển động tròn đều.  

 B. Vật chuyển động trên một đƣờng thẳng.  

 C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.  

  D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.  
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Câu 9: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì 

vật: 

 A. chuyển động chậm dần rồi dừng lại.   

 B. lập tức dừng lại.  

  C. vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều.  

  D. vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.  

Câu 10: Khi đang đi xe đạp trên đƣờng nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ: 

 A. trọng lƣợng của xe  B. lực ma sát nhỏ.  

 C. quán tính của xe.  D. phản lực của mặt đƣờng  
Câu 11: Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trƣớc là: 

 A. lực mà con ngựa tác dụng vào xe.  B. lực mà xe tác dụng vào ngựa.  

 C. lực mà ngựa tác dụng vào đất.  D. lực mà đất tác dụng vào ngựa.  
Câu 12: Đại lƣợng đặc trƣng cho mức quán tính của một vật là: 

 A. trọng lƣơng.  B. khối lƣợng.  C. vận tốc.  D. lực.  
Câu 13: Chọn phát biểu đúng nhất.  

 A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hƣớng trùng với hƣớng chuyển động của vật.  

 B. Hƣớng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hƣớng biến dạng của vật.  

 C. Hƣớng của lực trùng với hƣớng của gia tốc mà lực truyền cho vật.  

 D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.  
Câu 14 Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng? 

 A. F ma   B. F ma   C. F ma    D. F ma   
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.  

  B. Vật chuyển động đƣợc là nhờ có lực tác dụng lên nó.  

  C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.  

  D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.  
Câu 16: Tìm kết luận chƣa chính xác về định luật I Niutơn? 

 A. còn gọi là định luật quán tính.  

 B. chỉ là trƣờng hợp riêng của định luật II Niutơn.  

  C. Hệ qui chiếu mà trong đó định luật I Niutơn đƣợc nghiệm đúng gọi là hệ qui chiếu quán tính.  

  D. cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật.  
Câu 17 Hiện tƣợng nào sau đây không thể hiện tính quán tính  

 A. Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra.  

  B. Viên bi có khối lƣợng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lƣợng nhỏ.  

  C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.  

  D. Một ngƣời đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, ngƣời có xu hƣớng bị ngã về phía trƣớc.  
Câu 18: Trên một toa tàu lửa chuyển động thẳng đều ngƣời ta thả một dây 

dọi rồi đánh dấu hai điểm A, B trên phƣơng dây dọi, điểm B ở sàn tàu. Đặt 
một vật nặng ở A rồi thả ra vật rơi xuống. Điểm chạm sàn tàu.  

 A. Tại D phía sau B   

 B. Tại B  

 C. Điểm C phía trƣớc B   

 D. Điểm C hoặc D tùy hƣớng chuyển động của tàu.  
Câu 19: Một quả bóng, khối lƣợng 0,50kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 

250N. Thời gia chân tác dụng vào bóng là 0,020s. Quả bóng bay đi với tốc độ: 

 A. 10m/s  B. 2,5m/s  C. 0,1m/s  D. 0,01m/s 

Câu 20 Một vật đƣợc treo vào sợi dây mảnh 1 nhƣ hình. Phía dƣới vật có buộc một sợi dây 2 

giống nhƣ sợi dây 1. Nếu cầm sợi dây 2 giật thật nhanh xuống thì sợi dây nào sẽ bị đứt trƣớc.  

 A. phụ thuộc vào khối lƣợng của vật.  B. Dây 1 và dây 2 cùng bị đứt.   

 C. Dây 2.    D. Dây 1 

B D C 

 

1 

2 
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Câu 21: Tìm biết kết luận chƣa chính xác?  

 A. Nếu chỉ có một lực duy nhất tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay đổi.  

 B. Nếu có lực tác dụng lên vật thì độ lớn vận tốc của vật bị thay đổi.  

  C. Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật mà các lực này cân bằng nhau thì vận tốc của vật không thay 
đổi.  

  D. Nếu vận tốc của vật không đổi thì không có lực nào tác dụng lên vật hoặc các lực tác dụng lên vật 

cân bằng nhau 

Câu 22: Trong các hiện tƣợng sau, hiện tƣợng nào xảy ra không do quán tính: 

 A. Bụi rơi khỏi áo khi ta rũ mạnh áo.   

  B. Vận động viên chạy đà trƣớc khi nhảy cao.  

  C. Lƣỡi búa đƣợc tra vào cán khi gõ cán búa xuống nền.  

  D. Khi xe chạy, hành khách ngồi trên xe nghiêng sang trái, khi xe rẽ sang phải.  
Câu 23: Kết luận nào sau đây là không chính xác: 

  A. Hƣớng của lực có hƣớng trùng với hƣớng của gia tốc mà lực truyền cho vật.  

  B. vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau.  

  C. Vật chịu tác dụng của hai lực mà chuyển động thẳng đều thì hai lực cân bằng nhau 

  D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất là do các lực tác dụng lên vệ tinh cân bằng 
nhau.  

Câu 24 Chọn câu sai: 

 A. Khối lƣợng của vật là đại lƣợng đặc trƣng cho mức quán tính của vật.  

 B. Khối lƣợng là một đại lƣợng vô hƣớng, dƣơng.  

 C. Trong tƣơng tác giữa hai vật nhất định, gia tốc mà chúng thu đƣợc luôn ngƣợc chiều nhau và có độ 
lớn tỉ lệ thuận với khối lƣợng của hai vật.  

  D. Lực và phản lực không cân bằng nhau.  
Câu 25 Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau: Một vật chuyển động đều thì: 

 A. Quãng đƣờng vật đi đƣợc tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động.  

 B. Quãng đƣờng vật đi đƣợc sau những khoảng thời gian bất kì bằng nhau thì bằng nhau.  

 C. Vật chịu tác dụng của một lực không đổi.  

 D. Vật chịu tác dụng của các lực cân bằng khi đang chuyển động.  

Câu 26: Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau:  

Một vật chịu tác dụng của một lực khi: 

 A. Vật đó đứng yên B. Vật đó thay đổi hình dạng.  

 C. Vật đó thay đổi hƣớng chuyển động.   

 D. Vật đó chuyển động nhanh lên hay chậm đi.  
Câu 27: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành 

khách sẽ: 

 A. nghiêng sang phải.   B. nghiêng sang trái.  

 C. ngả ngƣời về phía sau.  D. chúi ngƣời về phía trƣớc 

Câu 28: Một vật có khối lƣợng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi đƣợc 
200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là: 

 A. 4N  B. 1N  C. 2N  D. 100N 

Câu 29: Chọn phát biểu đúng. Ngƣời ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ:  

 A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.  

  B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.  

 C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.  

  D. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực 

do búa tác dụng vào đinh.   

Câu 30: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì  

 A. vật tiếp tục chuyển động theo hƣớng cũ với vận tốc 3m/s.  

 B. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.  
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v (m/s) 

2 3 4 

t(s) 

  C. vật đổi hƣớng chuyển động.  

 D. vật dừng lại ngay.  

Câu 31: Khi một ngƣời kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào ngƣời làm ngƣời đó chuyển 

động về phía trƣớc là: 

 A. lực ngƣời tác dụng vào xe B. lực mà xe tác dụng vào ngƣời  

 C. lực ngƣời tác dụng vào mặt đất  D. lực mặt đất tác dụng vào ngƣời 

Câu 32: Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lƣợng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 

2s. Đoạn đƣờng mà vật đó đi đƣợc trong khoảng thời gian đó là: 

 A. 8m  B. 2m  C. 1m  D. 4m  
Câu 33 Một quả bóng có khối lƣợng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời 

gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng: 

 A. 0,008m/s  B. 2m/s  C. 8m/s  D. 0,8m/s 
Câu 34 Câu nào đúng?Trong một cơn lốc xốy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính.  

 A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

  B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính về độ lớn bằng lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 C. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 D. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn trọng lƣợng của tấm kính.  
Câu 35 Khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó 

 A. chỉ biến dạng mà không biến đổi vận tốc.  B. chuyển động thẳng đều mãi.  

 C. chỉ biến đổi vận tốc mà không bị biến dạng.  D. bị biến dạng hoặc biến đổi vận tốc  

Câu 36 Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lƣợng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s 

đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là: 

 A. 2 N.  B. 5 N.  C. 10 N.  D. 50 N.  

Câu 37 Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lƣợng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời 

gian 2s. Quãng đƣờng mà vật đi đƣợc trong khoảng thời gian đó là: 

 A. 0,5 m.  B. 1 m.  C. 2 m.  D. 3 m.  

Câu 38: Một ô tô khối lƣợng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm đƣợc 
500m rồi dừng lại. Chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là: 

 A. 800 N.  B. 800 N.  C. 400 N.  D. -400 N.  

Câu 39: Lực F  truyền cho vật khối lƣợng 1m  gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lƣợng 2m  gia tốc 

6m/s². Lực F  sẽ truyền cho vật khối lƣợng 1 2m m m  gia tốc: 

 A. 1,5 m/s².  B. 2 m/s².  C. 4 m/s².  D. 8 m/s².  
Câu 40: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị tốc độ đƣợc biểu diễn trên hình vẽ. 

Trong khoảng thời gian nào các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau? 

  A. Từ 0 đến 2s  

 B. Từ 2s đến 3s.  

  C. Từ 3s đến 4s.  

  D. Không có khoảng thời gian nào.  
Câu 41: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. 

Câu nào sau đây là đúng? 

 A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.  B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.  

 C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 v F2.  D. Trong mọi trƣờng hợp: 1 2 1 2F F F F F      

Câu 42: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 12N,20N,16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực 

của 2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu? 

  A. 4N  B. 20N  C. 28N D. Chƣa thể kết luận 
Câu 43: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là 

độ lớn của hợp lực? 

 A. 25N B. 15N  C. 2N  D. 1N 
Câu 44: Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào?  

 A. 12N,12N  B. 16N,10N C. 16N,46N  D. 16N,50N 
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Câu 45: Có hai lực đồng quy 
1F  và 

2F . Gọi   là góc hợp bởi 
1F  và 

2F  và 
1 2F F F  . Nếu 

1 2F F F   

thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 46 Có hai lực đồng quy 
1F  và 

2F . Gọi   là góc hợp bởi 
1F  và 

2F  và 
1 2F F F  . Nếu 

1 2F F F   

thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 47: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng 

có độ lớn bằng 600N.  

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 120o 

Câu 48: Có hai lực đồng quy 
1F  và 

2F . Gọi   là góc hợp bởi 
1F  và 

2F  và 
1 2F F F  . Nếu 

2 2

1 2F F F   thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800 D. 0<  < 900 

  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A B C D B A D C C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B C C  B B B A C 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án B B D C C B B C B A 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án D B C B D C C D A A 

Câu 41 42 43 44 45 46 47 48   

Đáp án D B B C A C D B   
 

  

 

 

  

I. KIẾN THỨC: 

BÀI TOÁN 1: LỰC HẤP DẪN 
Bài 1: Hai tàu thuỷ có khối lƣợng 50.000 tấn ở cách nhau 1km.Lực hấp dẫn giữa chúng là:  

 A. 0,166.10-9 N  B. 0,166.10-3 N  C. 0,166N  D. 1,6N 

Bài 2: Một ngƣời có khối lƣợng 50kg hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2 

 A. 4,905N.  B. 49,05N.  C. 490,05N. D. 409,5 N 

Bài 3: Hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lƣợng 45kg, bán kính 10cm. hỏi lực hấp dẫn giữa chúng có 

thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?  

(đs: ≈ 3,38.10-6N) 

Bài 4: Một con tàu vũ trụ bay về hƣớng mặt trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm trái đất bằng bao nhiêu lần 

bán kính của trái đất thì lực hút của trái đất và của mặt trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau? Cho biết 
khoảng cách từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng bằng 60lần bán kính trái đất. khối lƣợng của mặt trăng 

nhỏ hơn khối lƣợng của trái đất 81lần 

(đs: 54R) 

Bài 5: Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200m và ở độ cao 3200km so với mặt đất. cho biết bán kính của 

trái đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8m/s2  

(đs: 9,79m/s2 ,4,35m/s2) 

 

Các lực cơ học 
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VẬN DỤNG LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÍA DƢỚI. 

BÀI TOÁN 2: LỰC ĐÀN HỒI 
Bài 1: Một lò xo khi treo vật m1 = 200g sẽ dãn ra một đoạn ∆l1 = 4cm. 

1. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s2. 

2. Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật m2 = 100g. 

Đáp số K =50 N/m, ∆l2 = 6.10−3 m 

Bài 2: Có hai lò xo: một lò xo giãn 4cm khi treo vật khối lƣợng m1 = 2kg; lò xo kia dãn 1cm khi treo vật 

khối lƣợng m2 = 1kg. So sánh độ cứng hai lò xo. 

 Đáp số: k1 = 
1

2
 k2 

Bài 3: Hai lò xo một lò xo dãn 6cm khi treo vật có khối lƣợng 3kg lò xo kia dãn 2cm khi treo vật có 

khối lƣợng 1kg. So sánh độ cứng của hai lò xo. 

Đáp số: k1 = 
1

2
 k2 

Bài 4: Treo vật có khối lƣợng 400g vào một lò xo có độ cứng 100N/m, lò xo dài 30cm. Tìm chiều dài 

ban đầu cho g =10m/s2. 

Đáp số : lo = 26cm 

Bài 5: Một lò xo khi treo vật 100g sẽ dãn ra 5cm. Cho g=10m/s2.  

a. Tìm độ cứng của lò xo. 

b. Khi treo vật m’ lò xo dãn ra 3cm. Tìm m’. 

 Đáp số : k = 
m.g

Δl
, m ' = 

k.∆l’

g
  

Bài 6: Phải treo một vật có trọng lƣợng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra 

đƣợc 10 cm? 

 A. 1000N.  B. 100N.  C. 10N.  D. 1N. 

Bài 7: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng 

vào đầu kia một lực 1N để nén lo xo. Chiều dài của lò xo khi bị nén là: 

 A. 2,5cm.  B. 12.5cm.  C. 7,5cm.  D. 9,75cm. 

• GHÉP LÒ XO 

Bài 1 :Hai lò xo khối lƣợng không đáng kể, độ cứng lần lƣợt là k1 = 100 N/m, k2 = 150 N/m, 

có cùng độ dài tự nhiên L0 = 20 cm đƣợc treo thẳng đứng nhƣ hình vẽ. Đầu dƣới 2 lò xo nối 
với một vật khối lƣợng m = 1kg. Lấy g = 10m/s2. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng. 

Bài giải: 
 Khi cân bằng: F1 + F2 = P 

 Với F1 = K1Δl; F2 = K2Δ1 

 nên (K1 + K2)Δl = P 

   ∆l = 
21 KK

P


= 

1.10

250
 = 0,04 m 

 Vậy chiều dài của lò xo là: L = l0 + Δl = 20 + 4 = 24 (cm) 
Bài 2: Một lò xo đƣợc giữ cố định một đầu. khi tác dụng vào đầu kia của nó lực kéo F1 =1,8N thì nó có 

chiều dài l1 =17cm. Khi lực kéo là F2 =4,2N thì nó có chiều dài là l2 =21cm. tính độ cứng và chiều dài tự 

nhiên của lò xo 

(Đs: 30cm,100N/m) 

Bài 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 =27cm đƣợc treo thẳng đứng. Khi k1 treo vào lò xo một vật 

có trọng lƣợng P1 =5N thì lò xo dài l1 =44cm. khi treo một vật khác có trọng lƣợng P2 chƣa biết vào lò 

xo thì lò xo dài l2 =35cm. Tính độ cứng của lò xo và trọng lƣợng chƣa biết.  

(Đs: 294N/m,2,4N) 

Bài 4: Cho hai lò xo có độ cứng lần lƣợt là k1 và k2 nhƣ hai hình. Tính độ cứng của hệ 
hai lò xo.  

Bài 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0 =24cm, độ cứng k=100N/m. ngƣời ta cắt 

lò xo này thành hai lò xo có chiều dài là l1 =8cm, l2 =16cm. Tính độ cứng của mỗi lò 

xo tạo thành. 
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BÀI TOÁN 3: LỰC MA SÁT 
Bài 1: Một xe điện đang chạy với vận tốc 36km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ 

trƣợt lên đƣờng ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi đƣợc bao xa thì dừng hẳn? Biết hệ số ma sát trƣợt 

giữa bành xe và đƣờng ray là 0,2. Lấy g = 9,8m/s2. 

Đáp số : S= 25,51m. 

Bài 2: Cần kéo một vật trọng lƣợng 20N với một lực bằng bao nhiêu để vật chuyển động đều trên một 

mặt sàn ngang. Biết hệ số ma sát trƣợt của vật và sàn là 0,4. 

Đáp số : F=8 N 
Bài 3: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì tắt máy, hãm phanh. Tính thời gian và quãng 

đƣờng ô tô đi thêm đƣợc cho đến khi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đƣờng là 0,6. Lấy 

g = 9,8m/s2. 

Đáp số : S= 19,1 m 

Bài 4: Một ôtô khối lƣơng 1 tấn, chuyển động trên mặt đƣờng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa bánh xe và 

mặt đƣờng là 0,05. 

a) xe khởi hành sau 20s có vận tốc 72 km/h. Tính lực phát động của xe và quãng đƣờng xe đi đƣợc. 

b) sau đó xe chuyển động đều trong 1 phút. Tính lực phát động và quãng đƣờng đi đƣợc. 

c) sau đó xe tắt máy, hãm phanh xe đi đƣợc 50m thì ngừng hẳn. Tính lực hãm và thời gian xe đi thêm 
đƣợc. 

d) tính vận tốc trung bình của xe trong suất quá trình chuyển động . 

Đáp số : F = 15.102 N, S = 200 m, F = 5.102 N, S = v.t = 1200 m = 1,2 km 

Fh = − 4.10−3 N, t = 5 s, vtb = 56 m/s 

Bài 5: Một xe khối lƣợng m= 4 tấn. Chuyển động trên đƣờng nằm ngang. 

a) Xe bắt đầu chuyển động sau 10s đạt vận tốc 25m/s. Tính lực ma sát giữa xe và mặt đƣờng, biết lực 

kéo là 10800N. 

b) Xe chuyển động đều trên đoạn đƣờng 250m tiếp theo. Tính lực phát động và thời gian đi đoạn đƣờng 

này. 
c) Xe tắt máy sau thời gian chuyển động hãm phanh. Từ lúc thắng đến lúc ngừng hẳn, xe đi đƣợc 16m 

trong 4s. tính lực thắng xe, vận tốc lúc bắt đầu thắng xe. Quãng đƣờng xe đi từ khi tắt máy đến lúc thắng 

xe. 

Đáp số: Fms = 800 N, F = Fms = 800 N, t = 10s 

Bài 6: Một ôtô m= 1,5 tấn chuyển động trên đƣờng nằm ngang chịu tác dụng của lực phát động 3300N 

cho g = 10m/s2. 

a) Cho xe chuyển động với vận tốc đầu 10 m/s. Sau khi đi 75m đạt vận tốc 72 km/h. tính lực ma sát giữa 

xe và mặt đƣờng tính thời gian chuyển động . 

b) Sau đó xe tắt máy hãm phanh sau 4s xe dừng hẳn. Tính hệ số ma sát trƣợt giữa xe và mặt đƣờng (lúc 
này xe trƣợt mà không lăn). 

c) Vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động gốc thời gian lúc khởi hành. 

Đáp số : Fms = 300 N, t = 5s, µmst = 0,5 

Bài 7: Một ôtô khối lƣợng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi 36 km/h trên đoạn đƣờng nằm 

ngang AB dài 696m. 

a) Lực phát động là 2000N. tính lực ma sát? 

b) Xe đến B với vận tốc 21,6 km/h, vậy phải tắt máy cách B bao nhiêu mét? Tính thời gian xe đi từ A 

đến B. Ma sát nhƣ câu a. 

Đáp số : Fms = 2000N, S = 16m 
Bài 8: Một vật trƣợt trên mặt phẳng nghiêng dài 5m cao 3m. Tính gia tốc của vật trong 2 trƣờng hợp: 

a) Ma sát trên mặt phẳng nghiêng không đáng kể. 

b) Hệ số ma sát lăn giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. 

 Đáp số a1 = 6 m/s2, a2 = 
22

5
 m/s2 

Bài 9: Một vật trƣợt khộng vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 40m nghiêng 1 góc 30o so với 

phƣơng ngang. Coi nhƣ không có lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Cho g= 10 m/s2. 

a) Tính gia tốc của vật. 

b) Vật tiếp tục chuyển động trên mặt nằm ngang trong bao lâu nếu hệ số ma sát trong giai đoạn này là 

0,1. 
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c) Thực ra mặt phẳng nghiêng có ma sát, do đó vật trƣợt đều xuống. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt 

phẳng nghiêng. 

m 

Đáp số:a = 5 m/s2, t = 20s, µ =0,5 

BÀI TOÁN 4: LỰC HƢỚNG TÂM 
 

 Lực hƣớng tâm có đặc điểm:  

 Điểm đặt tại vật chuyển động tròn 

 Có phƣơng bán kính 
 Chiều hƣớng vào tâm 

 Độ lớn 
2

2

ht

v
F m m R

R
   

 Lực hƣớng tâm không phải là một loại lực mới mà là lực hoặc hợp lực của các lực 

 Phƣơng pháp giải: 

 Chọn trục hƣớng tâm 

 Phân tích các lực tác dụng vào vật, viết phƣơng trình định luật II Niuton 
 Chiếu phƣơng trình lên trục hƣớng tâm đã chọn 

 Giải phƣơng trình chiếu tìm nghiệm của bài tốn 

Bài 1: Một bàn nằm ngang quay tròn đều với chu kỳ T = 2s. Trên bàn đặt một vật cách trục quay R = 

2,4cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu bằng bao nhiêu để vật không trƣợt trên mặt bàn. Lấy g = 

10 m/s2 và  2 = 10 

Bài giải: 

Khi vật không trƣợt thì vật chịu tác dụng của 3 lực: , ; msnP N F  

Trong đó: 0P N   

Lúc đó vật chuyển động tròn đều nên msnF  là lực hƣớng tâm: 

2 (1)

. (2)

ms

ms

F m R

F mg





 



 

2
2 .

R
R g

g


       

Với   = 2π/T =  rad/s 
2.0,25

0,25
10


    

Vậy 
min

 = 0,25 

Bài 2: Một lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0,1 đầu giữ cố định ở A, đầu kia gắn vào quả cầu khối 

lƣợng m có thể trƣợt không ma sát trên thanh (  ) nằm ngang. Thanh ( ) quay đều với vận tốc góc w 

xung quanh trục ( ) thẳng đứng. Tính độ dãn của lò xo khi l0 = 20 cm;   = 20 rad/s; m = 10 g; k = 
200 N/m 

Bài giải: 

 Các lực tác dụng vào quả cầu: đhF;N;P


 

  Trong đó 0NP


 nên đhF


là lực hƣớng tâm: k.Δl = mω2(l0+Δl)  

  Δl(k-mω2) = mω2l0 
2

2

om l
l

k m




 


 với k > m 2 

  
 

m05,0
20.01,0200

2,0.20.01,0
l

2

2





  

 

Bài 3:Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 8m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một ngƣời đi xe 

đạp trên vòng xiếc này, khối lƣợng cả xe và ngƣời là 80 kg. Lấy g = 9,8m/s2 tính lực ép của xe lên vòng 

xiếc tại điểm cao nhất với vận tốc tại điểm này là v = 10 m/s.  

Bài giải:  

Các lực tác dụng lên xe ở điểm cao nhất là ;P N  

https://giasutrongtin.vn/
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Khi chiếu lên trục hƣớng tâm ta đƣợc: 
R

mv
NP

2

  N2168,9
8

10
80g

R

v
mN

22


















  

Bài 4: Treo một viên bi khối lƣợng m = 200g vào một điểm cố định O bằng một sợi dây không dãn, khối 

lƣợng không đáng kể, dài l = 1m. Quay dây cho viên bi chuyển động quanh trục thẳng đứng đi qua O, 
sao cho sợi dây hợp với phƣơng thẳng đứng một góc 300 

a. Tính bán kính quỹ đạo R, tần số góc (vận tốc góc)  của chuyển động 

b. Tính lực căng T của sợi dây, nếu dây chịu đƣợc lực căng tối đa Tmax = 4N, vận tốc góc của chuyển 

động max là bao nhiêu trƣớc khi dây có thể bị đứt. Cho g = 10m/s2 

ĐS: R = 0,5m;  = 3,4 rad/s; max = 4,47 rad/s 

Bài 5:  
a) Một xe có khối lƣơng 1600 kg chuyển động trên một đƣờng phẳng, tròn có bán kính r = 100m vói vận 

tốc không đổi 72 km/h. Hỏi giá trị của hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đƣờng ít nhất phải bằng bao 

nhiêu để xe không trƣợt 

b) Nếu mặt đƣờng nghiêng một góc  (so với mặt đƣờng nằm ngang và mặt nghiêng hƣớng về phía tâm 

của đƣờng cong) để xe vận đi với tốc độ trên mà không cần tới lực ma sát thì góc  bằng bao nhiêu? g = 

9,8m/s2 

 ĐS:  = 0,408;  = 20010’ 

Bài 6: Xe có khối lƣợng 1 tấn đi qua cầu vồng. Cầu có bán kính cong là 50m. Giả sử xe chuyển động 

đều với vận tốc 10 m/s. Tính lực nén của xe lên cầu  

a) Tại đỉnh cầu 

b) Tại nơi bán kính cong hợp với phƣơng thẳng đứng góc 200 (cos200 = 0,94). g = 9,8m/s2  

 ĐS:  a. 7800N; b. 7200N  

Bài 7:  

a. Ngƣời đi xe đạp (khối lƣợng tổng cộng 60 kg) trên vòng xiếc bán kính 6,4 m phải đi qua điểm cao 

nhất với vận tốc tối thiểu bao nhiêu để không rơi?  

(ĐS: 8m/s) 
b. Quả cầu m = 50g treo ở đầu A của dây OA dài l = 90cm. Quay cho quả cầu chuyển động tròn trong 

mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O. Tìm lực căng dây khi A ở vị trí thấp hơn O, OA hợp với phƣơng 

thẳng đứng góc  = 600 và vận tốc của quả cầu là 3m/s  

(ĐS: 0,75N) 

Bài 8. Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn bán kính 400m trong mặt phẳng thẳng đứng với vận 

tốc 540 km/h 

a) Tìm lực do ngƣời lái có khối lƣợng 60 kg nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng 

nhào 

b) Muốn ngƣời lái không nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất của vòng nhào, vận tốc máy bay phải là bao 
nhiêu? 

 ĐS:  a. 2775N; 3975N; b. 63m/s 

Bài 9: Hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lƣợng 45kg, bán kính 10cm. hỏi lực hấp dẫn giữa chúng có 

thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu? 

 (đs:3,38.10-6N) 

Bài 10: Một con tàu vũ trụ bay về hƣớng mặt trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm trái đất bằng bao nhiêu 

lần bán kính của trái đất thì lực hút của trái đất và của mặt trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau? Cho biết 

khoảng cách từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng bằng 60lần bán kính trái đất. khối lƣợng của mặt trăng 

nhỏ hơn khối lƣợng của trái đất 81lần  
 (đs: 54R) 

Bài 11: Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200m và ở độ cao 3200km so với mặt đất. Cho biết bán kính 

của trái đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8m/s2  

(đs: 9,79m/s2,4,35m/s2) 

III. TRẮC NGHIỆM: 

 LỰC HẤP DẪN.  
Câu 1 Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và do Mặt Trời 

tác dụng lên Trái Đất.  

 A. Hai lực này cùng phƣơng, cùng chiều.  
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 B. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn.  

 C. Hai lực này cùng phƣơng, ngƣợc chiều, cùng độ lớn.  

 D. Phƣơng của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau.  
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng.  

 A. Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.  

 B. Để xác định trọng lực tác dụng lên vật ngƣời ta dùng lực kế.  

 C. Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lƣợng của vật.  

 D. Trọng lƣợng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó.  
Câu 3 Với các quy ƣớc thông thƣờng trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất đƣợc tính 

bởi công thức: 

 A. 
2/g GM R   B.  

2
/g GM R h   C. 

2/g GMm R   D.  
2

/g GMm R h   

Câu 4 Đơn vị đo hằng số hấp dẫn: 

 A. kgm/s2  B. Nm2/kg2  C. m/s2
 D. Nm/s 

Câu 5 Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lƣợng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa 

chúng với trọng lƣợng của một quả cân có khối lƣợng 20g. Lấy g = 10m/s2.  

 A. Nhỏ hơn.  B. Bằng nhau C. Lớn hơn.  D. Chƣa thể biết.   
Câu 6 Khi khối lƣợng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa 

chúng có độ lớn: 

 A. Giảm đi 8 lần.   B. Giảm đi một nửa.  C. Giữ nguyên nhƣ cũ.   D. Tăng gấp đôi.  
Câu 7 Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau đây: 

 A. Trọng lực của một vật đƣợc xem gần đúng là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật đó.  

 B. Trọng lực có chiều hƣớng về phía Trái Đất.  

 C. Trọng lực của một vật giảm khi đƣa vật lên cao hoặc đƣa vật từ cực bắc trở về xích đạo.  

 D. Trên Mặt Trăng, nhà du hành vũ trụ có thể nhảy lên rất  

cao so với khi nhảy ở Trái Đất vì ở đó khối lƣợng và trọng  
lƣợng của nhà du hành giảm.  

Câu 8: Một vật ở trên mặt đất có trọng lƣợng 9N. Khi ở một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính 

Trái Đất) thì nó có trọng lƣợng bằng bao nhiêu? 

 A. 81N  B. 27N  C. 3N  D. 1N 
Câu 9: Với các ký hiệu nhƣ SGK, khối lƣợng M của Trái Đất đƣợc tính theo công thức: 

 A. 
2 /M gR G   B. M = gGR2 

C. 
2 /M GR g   D. 2 /M Rg G  

Câu 10: Một vật khối lƣợng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lƣợng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách 

tâm Trái Đất 2R (R: bán kính Trái Đất) thì có trọng lƣợng bằng: 

 A. 10N B. 5N  C. 2,5N  D. 1N 
Câu 11: Tìm lực căng T của dây khi buộc một vật có trọng lƣợng là 10N di chuyển lên trên với vận tốc 

không đổi? 

 A. 3,5N  B. 5,0N  C. 7,1N  D. 10N 
Câu 12: Hai túi mua hàng dẻo, nhẹ, có khối lƣợng không đáng kể, cách nhau 2m. Mỗi túi chứa 15 quả 

cam giống hệt nhau và có kích thƣớc không đáng kể. Nếu đem 10 quả cam ở túi này chuyển sang túi kia 

thì lực hấp dẫn giữa chúng: 

 A. bằng 2/3 giá trị ban đầu;  B. bằng 2/5 giá trị ban đầu.  

 C. bằng 5/3 giá trị ban đầu;  D. bằng 5/9 giá trị ban đầu 
Câu 13: Hai vật có kích thƣớc nhỏ X và Y cách nhau 1 khoảng d mét. Khối lƣợng X gấp 4 lần Y. Khi X 

hấp dẫn Y với 1 lực 16N. Nếu khoảng cách giữa X và Y bị thay đổi thành 2d thì Y sẽ hấp dẫn X với một 

lực bằng 

 A. 1N  B. 4N  C. 8N  D. 16N 

Câu 14: Một vật đƣợc ném thẳng đứng lên trên với vận tốc có độ lớn là 50m/s. Bỏ qua lực cản không 

khí, lấy g = 10m/s2. Vật sẽ rơi trở lại xuống mặt đất trong thời gian: 

 A. 2,5s  B. 5,0s  C. 7,5s  D. 10s 
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Câu 15: Một quả bóng đƣợc thả rơi gần bề mặt Trái Đất chạm đất sau 5s với vận tốc có độ lớn là 50m/s. 

Nếu quả bóng đƣợc thả với cùng độ cao nhƣ vậy trên hành tinh X. Sau 5s, vận tốc của nó có độ lớn là 

31m/s. Lực hút của hành tinh X đó bằng mấy lần lực hút của Trái Đất? 

 A. 0,16 lần B. 0,39 lần  C. 1,61 lần  D. 0,62 lần   
Câu 16: Hai quả cầu đồng chất đặt cách nhau một khoảng nào đó. Nếu bào mòn sao cho bán kính mỗi 

quả cầu giảm đi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ giảm đi  

 A. 4 lần B. 8 lần  C. 16 lần  D. 64 lần  

Câu 17 Gia tốc tự do ở bề mặt Mặt Trăng là g0 và bán kính Mặt trăng là 1740 km. Ở độ cao h = 3480 km 

so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc rơi tự do bằng: 

  A. 
0 / 9g  B. 

0 / 3g  C. 
03g   D. 

09g   

Câu 18 Trên hành tinh X, gia tốc rơi tự do chỉ bằng ¼ gia tốc rơi tự do trên Trái Đất. Nếu thả vật từ độ 

cao h trên Trái Đất mất thời gian là t thì cũng ở độ cao đó vật sẽ rơi trên hành tinh X mất thời gian là (bỏ 

qua sự thay đổi gia tốc trọng trƣờng theo độ cao )   

 A. 5t   B. 2t  C. t/2  D. t/4 

Câu 19: Câu nào đúng? Một ngƣời có trọng lực 500N đứng yên trên mặt đất. Lực mà đất tác dụng lên 
ngƣời đó có độ lớn 

  A. bằng 500N.   B. nhỏ hơn 500N.  

 C. lớn hơn 500N.   D. phụ thuộc nơi mà ngƣời đó đứng trên Trái Đất.  

Câu 20: Một vật có khối lƣợng 2 kg. Nếu đặt vật trên mặt đất thì nó có trọng lƣợng là 20 N. Biết Trái 

Đất có bán kính R, để vật có trọng lƣợng là 5 N thì phải đặt vật ở độ cao h so với tâm Trái Đất là: 

 A. R   B. 2R  C. 3R  D. 4R 
Câu 21: Đơn vị của hằng số hấp dẫn G là: 

 A. 
2 2.

N

m kg
 B. 

2

.N m

kg
 C. 

2

2

.N kg

m
 D. 

2

2

.N m

kg
 

Câu 22: Gia tốc rơi tự do của vật càng lên cao thì: 

 A. càng tăng.  B. càng giảm.  C. giảm rồi tăng D. không thay đổi.  

Câu 24. Một viên đạn đƣợc phóng từ mặt đất, thẳng đứng lên trên và đạt đến độ cao cực đại H trong thời 
gian T giây. Bỏ qua lực cản không khí. Độ cao của viên đạn ở thời điểm t bất kỳ trong giai đoạn nó 

chuyển động bằng: 

 A. h = g(t – T)2   
B. h = H – g(t – T) C. h = H –  

2
/ 2g t T  

D. h =  
2

/ 2g t T  

Câu 25: Một vật khối lƣợng 2kg, ở trên mặt đất có trọng lƣợng 20N. Khi chuyển động tới một điểm 

cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lƣợng là: 

 A. 10 N.  B. 2,5 N.  C. 5 N.  D. 20 N.  
Câu 26: Biết bán kính của Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45N, 

khi lực hút là 5N thì vật ở độ cao h bằng: 

 A. 2R.  B. 9R.  C. 2 / 3R .  D. / 9R   
Câu 27: Chọn câu đúng. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn: 

 A. lớn hơn trọng lƣợng của hòn đá.  B. nhỏ hơn trọng lƣợng của hòn đá.  

 C. bằng trọng lƣợng của hòn đá.  D. bằng 0.  
Câu 28: Tỉ số giữa trọng lƣợng của nhà du hành trong con tàu vũ trụ đang bay quanh Trái Đất trên quỹ 

đạo có bán kính 2R (R là bán kính Trái Đất) và trọng lƣợng của ngƣời ấy khi còn ở mặt đất bằng:  

 A. 1.   B. 2.  C. 1/ 2   D. 1/ 4  
Câu 29 Một vật có khối lƣợng 8,0kg trƣợt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0m/s2. Lực 

gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lực của vật. Lấy g = 10m/s2.  

 A. 1,6N; nhỏ hơn.  B. 4N; lớn hơn.    C. 16N; nhỏ hơn.   D. 160N; lớn hơn.  

 

LỰC ĐÀN HỒI 

Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi? 

 A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.  

 B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không 
có giới hạn.  
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 C. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng.  

 D. Lực đàn hồi luôn ngƣợc hƣớng với biến dạng.  

Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về phƣơng và độ lớn của lực đàn hồi? 

 A. Với cùng độ biến dạng nhƣ nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thƣớc và bản chất của 
vật đàn hồi.  

 B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc.  

 C. Với các vật nhƣ lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hƣớng dọc theo trục của vật.  

 D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng.  
Câu 3. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 24cm thì lực dàn hồi của nó bằng 

5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 

 A. 22cm  B. 28cm  C. 40cm  D. 48cm 
Câu 4. Phải treo một vật có khối lƣợng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100N/m để lò xo dãn 

ra đƣợc 10cm? Lấy g = 10m/s2  

 A. 1kg  B. 10kg  C. 100kg  D. 1000kg 
Câu 5. Chọn đáp án đúng. Phải treo một vật có trọng lƣợng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k 

= 100N/m để nó dãn ra đƣợc 10cm. Lấy g = 10m/s2. 

 A. 1000N  B. 100N  C. 10N  D. 1N 
Câu 6. Trong 1 lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 21cm. Lò xo đƣợc giữ cố định tại 1 đầu, còn đầu kia 

chịu 1 lực kéo bằng 5,0N. Khi ấy lò xo dài 25cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? 

 A. 1,25N/m  B. 20N/m  C. 23,8N/m  D. 125N/m 
Câu 7: Dùng một lò xo để treo một vật có khối lƣợng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo 

thêm một vật có khối lƣợng 150 g thì độ giãn của lò xo là: 

  A. 1 cm  B. 2 cm  C. 3 cm  D. / 4 cm 
Câu 8. Một vật có khối lƣợng M đƣợc gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k đặt trên 

mặt phẳng nghiêng một góc , không ma sát vật ở trạng thái đứng yên. Độ dãn x của lò 

xo là  

 A. 2 sin /x Mg k   B. sin /x Mg k  

 C. /x Mg k   D. 2x gM  

Câu 9: Một lò xo khi treo vật m = 100g sẽ dãn ra 5cm. Khi treo vật m', lò xo dãn 3cm. Tìm m'.  

 A. 0,5 kg B. 6 g.  C. 75 g  D. 0,06 kg.  
Câu 10: Ngƣời ta treo một vật có khối lƣợng 0,3kg vào đầu dƣới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò 

xo dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy 210 /g m s . Độ cứng của lò xo 

là: 

 A. 9,7 /N m  B. 1 /N m   C. 100 /N m  D. Kết quả khác 

 

LỰC MA SÁT 
Câu 1. Chọn phát biểu đúng.  

 A. Khi có lực đặt vào vật mà vật vẫn đứng yên nghĩa là đã có lực ma sát.  

 B. Lực ma sát trƣợt luôn tỉ lệ với trọng lƣợng của vật.  

 C. Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc.  

 D. Tất cả đều sai.  

Câu 2. Chọn phát biểu đúng.  

 A. Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển độngcủa vật.  

 B. Hệ số ma sát trƣợt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ.  

 C. Hệ số ma sát trƣợt phụ thuộc diện tích tiếp xúc.  

 D. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.  

Câu 3. Chọn câu sai: 

 A. Lực ma sát trƣợt chỉ xuất hiện khi có sự trƣợt tƣơng đối giữa hai vật rắn.  

 B. Hƣớng của lực ma sát trƣợt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngƣợc chiều chuyển động tƣơng đối.  

 C. Viên gạch nằm yên trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ.  

M 

k 

  

https://giasutrongtin.vn/
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 D. Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và hệ số ma sát lăn bằng hệ số ma sát 
trƣợt.  

Câu 4. Chọn phát biểu đúng.  

 A. Lực ma sát trƣợt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc.  

 B. Lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp  

xúc.  

 C. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực.  

 D. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng 
nhau.  

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không chính xác?  

 A. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trƣợt.  

 B. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với lực đặt vào vật.  

 C. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.  

 D. Khi vật chuyển động hoặc có xu hƣớng chuyển động đối với mặt tiếp xúc với nó thì phát sinh lực 
ma sát.  

Câu 6. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc 

tăng lên? 

 A. tăng lên  B. giảm đi 

 C. không đổi  D. Tùy trƣờng hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi  
Câu 7. Một tủ lạnh có khối lƣợng 90kg trƣợt thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trƣợt giữa tủ lạnh và 

sàn nhà là 0,5. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phƣơng ngang bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.  

 A. F = 45 N  B. F = 450N  C. F > 450N D. F = 900N 
Câu 8. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trƣợt dƣới đây, cách viết nào đúng? 

 A. N.Fmst


   B. N.Fmst


  C. Fmst = µt. N  D. N.Fmst 


 

Câu 9. Một chiếc tủ có trọng lƣợng 1000N đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và sàn 

là 0,6N. Hệ số ma sát trƣợt là 0,5. Ngƣời ta muốn dịch chuyển tủ nên đã tác dụng vào tủ lực theo 
phƣơng nằm ngang có độ lớn: 

 A. 450N  B. 500N  C. 550N  D. 610N 

Câu 10. Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trƣợt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trƣợt giữa 

vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi đƣợc 1 quãng đƣờng bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10m/s2.  

 A. 20m  B. 50m  C. 100m  D. 500m 
Câu 11. Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì: 

 A. Trọng lực cân bằng với phản lực  B. Lực kéo cân bằng với lực ma sát với mặt đƣờng 

 C. Các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau  D. Trọng lực cân bằng với lực kéo 
Câu 12. Lực ma sát nào tồn tại khi vật rắn chuyển động trên bề mặt vật rắn khác? 

 A. Ma sát nghỉ   B. Ma sát lăn hoặc ma sát trƣợt 

 C. Ma sát lăn   D. Ma sát trƣợt 

Câu 13. Chọn câu chính xác. Đặt vật trên sàn nằm ngang và tác dụng lực F không đổi lên vật làm cho 

gia tốc của vật bằng không:  

 A. tồn tại lực ma sát nghỉ MSNF    

 B. MSNF F  

 C. lực ma sát trƣợt bằng lực ma sát nghỉ 

 D. lực ma sát nhỏ hơn hoặc bằng với ngoại lực tác dụng 

Câu 14 Chọn câu đúng. Chiều của lực ma sát nghỉ: 

 A. ngƣợc chiều với vận tốc của vật.  B. ngƣợc chiều với gia tốc của vật.  

 C. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.  D. vuông góc với mặt tiếp xúc.  

Câu 15. Một xe hơi chạy trên đƣờng cao tốc với vận tốc có độ lớn là 15m/s. Lực hãm có độ lớn 3000N 

làm xe dừng trong 10s. Khối lƣợng của xe là 

 A. 1500 kg  B. 2000kg  C. 2500kg D. 3000kg 
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Câu 16. Một ngƣời có trọng lƣợng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng nghiêng, đã đẩy 

một vật có trọng lƣợng 90N trƣợt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi. Lực ma sát tác dụng lên 

vật có độ lớn: 

 A. nhỏ hơn 30N   B. 30N  

 C. 90N  D. Lớn hơn 30N nhƣng nhỏ hơn 90N    
Câu 17. Hercules và Ajax đẩy cùng chiều một thùng nặng 1200kg theo phƣơng nằm ngang. Hercules 

đẩy với lực 500N và Ajax đẩy với lực 300N. Nếu lực ma sát có sức cản là 200N thì gia tốc của thùng là 

bao nhiêu? 

 A. 1,0m/s2
 B. 0,5m/s2

 C. 0,87m/s2  D. 0,75m/s2  
Câu 18. Một ngƣời có trọng lƣợng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng ngang, để đẩy 

một vật có trọng lƣợng 90N trƣợt trên mặt phẳng ngang với vận tốc không đổi. Lực ma sát có độ lớn: 

 A. > 30N   B. 30N  

 C. 90N  D. Lớn hơn 30N nhƣng nhỏ hơn 90N  
Câu 19: Một vật trƣợt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó 

giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trƣợt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ: 

 A. giảm 3 lần.  B. tăng 3 lần.  C. giảm 6 lần.  D. không thay đổi.  
Câu 20: Một vật trƣợt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng 2 lần thì 

độ lớn lực ma sát trƣợt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ: 

 A. tăng 2 lần.  B. tăng 4 lần.  C. giảm 2 lần.  D. không đổi.  
Câu 21 Một vật trƣợt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lƣợng của vật đó giảm 2 lần 

thì hệ số ma sát trƣợt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ: 

 A. tăng 2 lần.  B. tăng 4 lần.  C. giảm 2 lần.  D. không đổi.  
Câu 22: Một ngƣời đẩy một vật trƣợt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ 

lớn 300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trƣợt tác dụng lên vật sẽ: 

 A. lớn hơn 300N.   B. nhỏ hơn 300N.  

 C. bằng 300N.   D. bằng trọng lƣợng của vật.  
Câu 23: Một ngƣời đẩy một vật trƣợt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm 

ngang có độ lớn 400N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trƣợt tác dụng lên vật sẽ: 

 A. lớn hơn 400N.    

 B. nhỏ hơn 400N.  

 C. bằng 400N.   

 D. bằng độ lớn phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật.  

 

 

LỰC HƢỚNG TÂM 
Câu 1. Chọn phát biểu sai 

 A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hƣớng tâm.  

 B. Xe chuyển động vào một đoạn đƣờng cong (khúc cua), lực đóng vai trò hƣớng tâm luôn là lực ma 
sát.  

 C. Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng 
vai trò lực hƣớng tâm.  

 D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ 
đóng vai trò lực hƣớng tâm.  

Câu 2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều? 

 A. Ngồi các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hƣớng tâm.  

 B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là  
lực hƣớng tâm.  

 C. Vật chỉ chịu tác dụng của lực hƣớng tâm.  

 D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phƣơng tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo 
sát.  
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Câu 3. Một ôtô có khối lƣợng 1200kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vƣợt (coi là cung tròn) với tốc 

độ có độ lớn là 36km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vƣợt là 50m. Lấy g = 10m/s2. Áp lực của ôtô 

vào mặt đƣờng tại điểm cao nhất theo đơn vị kN:  

  A. 119,5  B. 117,6  C. 14,4  D. 9,6 
Câu 4. Chọn câu sai 

 A. Lực nén của ôtô khi qua cầu phẳng luôn cùng hƣớng với trọng lực 

 B. khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hƣớng với trọng lực 

 C. Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt đƣờng và lực 

ma sát nghỉ 

 D. Lực hƣớng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an tồn  

Câu 5. Ở những đoạn đƣờng vòng, mặt đƣờng đƣợc nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào 

kể sau đây? 

 A. Giới hạn vận tốc của xe  B. Tạo lực hƣớng tâm  

 C. Tăng lực ma sát   D. Cho nƣớc mƣa thốt dễ dàng.  
Câu 6. Chọn câu sai 

 A. Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động 

 B. Vectơ hợp lực có hƣớng trùng với hƣớng của vectơ gia tốc vật thu đƣợc 

 C. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau 

 D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng lên vệ 
tinh 2 lực cân bằng.  

Câu 7. Một tài xế điều khiển một ôtô có khối lƣợng 1000kgchuyển động quanh vòng tròn có bán kính 

100m nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn là 10m/s. Lực ma sát cực đại giữa lốp 

xe và mặt đƣờng là 900N. Ôtô sẽ: 

 A. trƣợt vào phía trong của vòng tròn.  B. Trƣợt ra khỏi đƣờng tròn.  

 C. Chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.  D. Chƣa đủ cơ sở để kết luận  
Câu 8. Một xe đua chạy quanh một đƣờng tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ 

lớn là 50m/s. Khối lƣợng xe là 2.103 kg. Lực hƣớng tâm tác dụng lên xe lúc này là  

 A. lực đẩy của động cơ   B. lực hãm 

 C. lực ma sát   D. lực của vô – lăng (tay lái ) 

Câu 9. Một xe đua chạy quanh một đƣờng tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ 
lớn là 50m/s. Khối lƣợng xe là 2. 103 kg. Độ lớn của lực hƣớng tâm của chiếc xe là: 

 A. 10 N  B. 4. 102 N C. 4. 103 N  D. 2. 104 N 

Câu 10. Một vật nặng 4,0kg đƣợc gắn vào một dây thừng dài 2m. Nếu vật đó quay tự do thành một vòng 
tròn quanh trục thẳng đứng gắn với đầu dây thì sức căng của dây là bao nhiêu khi căng tối đa và vật có 

vận tốc 5m/s? 

 A. 5,4N B. 10,8N  C. 21,6N  D. 50N  

Câu 11. Một vật khối lƣợng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc . Vật đã vạch nên đƣờng tròn bán 

kính R. Vật đã chuyển động tròn nên lực đóng vai trò lực hứơng tâm là: 

 A. Trọng lực   B. Phản lực của đĩa 

 C. Lực ma sát nghỉ   D. Hợp lực của 3 lực trên.  
Câu 12 Trong thang máy, một ngƣời có khối lƣợng 60 kg đứng yên trên một lực kế bàn. Lấy g = 10 

m/s2. Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s2, lực kế chỉ: 

 A. 0 N.  B. 588 N.  C. 612 N.  D. 600 N.  
Câu 13. Chọn câu sai: 

 A. Vật có khối lƣợng càng lớn thì rơi tự do càng chậm vì khối lƣợng lớn thì quán tính lớn.  

 B. Nếu độ biến dạng đàn hồi x của vật biến thiên theo thời gian thì lực đàn hồi của vật cũng biến 
thiên cùng quy luật với x 

 C. Nguyên tắc của phép cân với các quả cân là so sánh khối lƣợng của vật với khối lƣợng chuẩn 
thông qua so sánh trọng lực tác dụng lên chúng.  

 D. Mặt Trăng sẽ chuyển động thẳng đều nếu đột nhiên lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất mất 

đi.  
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TỔNG HỢP 
Câu 1: Chọn câu đúng.  

  A. Khi vật trƣợt thẳng đều trên mặt phẳng ngang thì độ lớn lực ma sát trƣợt bằng lực ma sát nghỉ.  

  B. Lực ma sát nghỉ chỉ tồn tại khi vật có xu hƣớng chuyển động nhƣng vẫn chƣa chuyển động đƣợc 

  C. Độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại luôn bằng độ lớn lực ma sát trƣợt.  

  D. Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lƣợng.  
Câu 2: Chọn câu sai.  

 A. Trọng lực của một vật đƣợc xem gần đúng là lực hấp dẫn của Trái Đất đặt lên vật đó.  

 B. Lực ma sát nghỉ chỉ tồn tại khi vật có xu hƣớng chuyển động nhƣng vẫn chƣa chuyển động đƣợc.  

 C. Lực ma sát trƣợt bao giờ cũng cân bằng với ngoại lực.  

 D. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hƣớng tâm.  
Câu 3: Gọi P và Pbk là trọng lƣợng và trọng lƣợng biểu kiến của một vật. Hiện tƣợng giảm trọng lƣợng 

của vật ứng với trƣờng hợp nào sau đây.  

 A. P>Pbk  B. P<Pbk  C. P=Pbk  D. P Pbk 
Câu 4: Chọn câu đúng. Khi tác dụng lực lên vật mà vật vẫn đứng yên trên mặt sàn nằm ngang, lực ma 

sát nghỉ luôn 

 A. Cùng hƣớng với ngoại lực.  

 B. Có giá trị xác định và không thay đổi.  

 C. Cân bằng với trọng lực.  

 D. Cân bằng với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc.  
Câu 5: Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì: 

 A. Trọng lực cân bằng với phản lực  B. Lực kéo cân bằng với lực ma sát 

 C. Các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau  D. Trọng lực cân bằng với lực kéo 
Câu 6: Kết luận nào sau đây chính xác nhất? 

 A. Vật có khối lƣợng càng lớn thì rơi càng nhanh.  

 B. Khối lƣợng riêng một vật tùy thuộc khối lƣợng vật đó.  

 C. Vật có khối lƣợng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc.  

 D. Để đo khối lƣợng ngƣời ta dùng lực kế.  

Câu 7: Một vật khối lƣợng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc . Vật đã vạch nên đƣờng tròn bán 

kính R. Vật đã chuyển động tròn nên lực đóng vai trò lực hứơng tâm là: 

 A. Trọng lực   B. Phản lực  

 C. Lực ma sát nghỉ   D. Hợp lực của 3 lực trên.  
Câu 8: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3 giờ. Khi chạy về (động cơ hoạt động 

nhƣ lần đi) thì mất 6 giờ. Nếu phà hỏng máy và trôi theo dòng nƣớc thì từ A đến B mất bao nhiêu thời 

gian? 

 A. 9 giờ  B. 12 giờ C. 15 giờ  D. 18 giờ  
Câu 9. Cùng một lúc, tại độ cao h, ngƣời ta ném một viên bi A và thả viên bi B rơi tự do. Biết mA = 2mB, 

bỏ qua sức cản không khí. Điều nào sau đây sẽ xảy ra.  

 A. Hai vật chạm sàn cùng một lúc  

 B. A chạm sàn trƣớc B   

 C. B chạm sàn trƣớc A 

 D. A chạm sàn trƣớc B hoặc B chạm sàn trƣớc A tuỳ thuộc vận tốc ném bi A.  
Câu 10. Chọn câu đúng: 

 A. Chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ 
trung bình.  

 B. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dƣơng.  

 C. Độ lớn vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình 

 D. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời 
Câu 11. Phát biểu nào sau đây về lực là đúng.  
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 A. Một vật chỉ chuyển động khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó.  

 B. Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì vật luôn đứng yên.  

 C. Vật chỉ thay đổi vận tốc khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó.  

 D. Một vật đang chuyển động, nếu chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật chuyển động chậm dần 
rồi dừng lại.  

Câu 12. Chọn câu đúng: Hệ qui chiếu phi quán tính là hệ qui chiếu: 

 A. Chuyển động thẳng đều so với hệ qui chiếu quán tính 

 B. Đứng yên so với hệ qui chiếu quán tính.  

 C. Chuyển động có gia tốc so với vật đang xét.  

 D. Chuyển động có gia tốc so với hệ qui chiếu quán tính.  

Câu 13. Chọn câu đúng. Khi một vật đƣợc thả rơi tự do thì.  

 A. Lực cản của không khí nhỏ hơn trọng lƣợng của vật.  

 B. Quãng đƣờng đi đƣợc tăng đều theo thời gian.  

 C. Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian.  

 D. Vận tốc của vật tỉ lệ thuận với thời gian rơi.  
Câu 14. Chọn câu sai khi nói về độ dời.  

 A. Véc tơ độ dời là một véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.  

 B. Chất điểm đi trên một đƣờng thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì độ dời bằng 0.  

 C. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm.  

 D. Véc tơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm.  
Câu 15. Điều khẳng định nào dƣới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều? 

 A. Gia tốc của chuyển động không đổi; 

 B. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian;  

 C. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.  

 D. Quãng đƣờng đi đƣợc của chuyển động tăng đều theo thời gian.  
Câu 16: Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ A đến B mất 3 giờ; AB cách nhau 36km. Nƣớc chảy 

với vận tốc có độ lớn 4km/h. Vận tốc tƣơng đối của xà lan đối với nƣớc có độ lớn: 

 A. 32km/h  B. 16km/h C. 12km/h D. 8km/h  
 

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC HẤP DẪN 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC ĐÀN HỒI 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC MA SÁT 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C A A B A C D D A C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C D B D D D A B A B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

Đáp án D B  C A A C D A  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B D B A C D C B D C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án           

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B  D D B C  C D B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B B  C B A B A D D 
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ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỰC HƢỚNG TÂM 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 

 

  

 

 
  

I. KIẾN THỨC: 

 

Phương pháp 

 + Chọn hệ quy chiếu thích hợp. 

 + Xác định tọa độ ban đầu, vận tốc ban đầu, gia tốc của chất điểm theo các trục tọa độ: x0, y0; v0x, 

v0y; ax, ay. (ở đây chỉ khảo sát các chuyển động thẳng đều, biến đổi đều và chuyển động của chất 

điểm đƣợc ném ngang, ném xiên). 

 + Viết phƣơng trình chuyển động của chất điểm 














0y0

2

y

0x0

2

x

yt.vta
2

1
y

xt.vta
2

1
x

 

 + Viết phƣơng trình quỹ đạo (nếu cần thiết) y = f(x) bằng cách khử t trong các phƣơng trình 

chuyển động. 

 + Từ phƣơng trình chuyển động hoặc phƣơng trình quỹ đạo, khảo sát chuyển động của chất điểm: 

Xác định vị trí của chất điểm tại một thời điểm τ đã cho. 

Định thời điểm, vị trí khi hai chất điểm gặp nhau theo điều kiện: 








21

21

yy

xx
 

Khảo sát khoảng cách giữa hai chất điểm d =    221

2

21 yyxx   

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 1: Một hòn đá đƣợc ném từ độ cao 2,1 m so với mặt đất với góc ném a = 450 so với mặt phẳng nằm 

ngang. Hòn đá rơi đến đất cánh chỗ ném theo phƣơng ngang một khoảng 42 m. Tìm vận tốc của hòn đá 

khi ném? 
GIẢI 

 Chọn gốc O tại mặt đất. Trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng hƣớng lên (qua điểm ném).  

 Gốc thòi gian lúc ném hòn đá. 

Các phƣơng trình của hòn đá 

  x = V0cos450.t (1) 

   y = H + V0sin 450t − 
1

2
gt2 (2) 

  Vx = V0cos450 (3) 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D C B        

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B B D B B D B  D D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B A        

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C B B C C D B A D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C D D D C D     

Chuyển động ném ngang, ném xiên  
10

0 
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  Vy = V0sin450 - gt (4) 

  Từ (1)  t = 
0

0 45cosv

x
  

 Thế vào (2) ta đƣợc: y = H + tg450.x − 
022

0

2

45cosv

x
g

2

1
(5) 

 Vận tốc hòn đá khi ném 

 Khi hòn đá rơi xuống đất y = 0, theo bài ra x = 42 m. Do vậy 

  H + tg450.x − 
022

0

2

45cosv

x
g

2

1
 = 0  

  
Hx.45tan45cos

2

g
x

v
00

0


  = (thay số ta đƣợc) = 20 m/s  

Bài 2: Một máy bay đang bay ngang với vận tốc V1 ở độ cao h so với mặt đất muốn thả bom trúng một 

đoàn xe tăng đang chuyển động với vận tốc V2 trong cùng 2 mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi 

còn cách xe tăng bao xa thì cắt bom (đó là khoảng cách từ đƣờng thẳng đứng qua máy bay đến xe tăng) 

khi máy bay và xe tăng chuyển động cùng chiều. 

Bài giải: 

Chọn gốc toạ độ O là điểm cắt bom, t = 0 là lúc cắt bom.  

Phƣơng trình chuyển động là: 

 x = V1t (1) 

   y = 
1

2
gt2 (2)  

  Phƣơng trình quỹ đạo: y = 
1

2
2

2

0

x
v

g
 

 Bom sẽ rơi theo nhánh Parabol và gặp mặt đƣờng tại B. Bom sẽ trúng xe khi 

bom và xe cùng lúc đến B 

    t = 
2y

g
 = 

2h

g
 và xB = V1

2h

g
 

 Lúc t = 0 còn xe ở A  AB = V2t = V2

2h

g
  

* Khoảng cách khi cắt bom là : 

HA = HB − AB = (V1 − V2)
2h

g
  

Bài 3: Ở một đồi cao h0 = 100m ngƣời ta đặt 1 súng cối nằm ngang và muốn bắn 

sao cho quả đạn rơi về phía bên kia của toà nhà và gần bức tƣờng AB nhất. Biết 

toà nhà cao h = 20 m và tƣờng AB cách đƣờng thẳng đứng qua chỗ bắn là l = 

100m. Lấy g = 10m/s2. Tìm khoảng cách từ chỗ viên đạn chạm đất đến chân 

tƣờng AB. 

Bài giải: 
Chọn gốc toạ độ là chỗ đặt súng, t = 0 là lúc bắn.  

Phƣơng trình quỹ đạo: y = 
1

2
2

2

0

x
v

g
 

Để đạn chạm đất gần chân tƣờng nhất thì quỹ đạo của đạn đi sát đỉnh A của tƣờng nên 

   y = 
1

2
2

2

0

x
v

g
  v0 = A

A

x.
y

g

2

1
 = 100.

80

10
.

2

1

A

 = 25 m 

Nhƣ vậy vị trí chạm đất là C mà xC = V0

g

h.2
v

g

y.2
0

C
 = 11,8(m) 

Vậy khoảng cách đó là: BC = xC − l = 10,8 (m) 

Bài 4: 
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Một vật đƣợc ném lên từ mặt đất theo phƣơng xiên góc tại điểm cao nhất của quỹ đạo vật có vận tốc 

bằng một nửa, vận tốc ban đầu và độ cao h0 =15m. Lấy g = 10m/s2. Tính ở độ lớn vận tốc 

Bài giải: 
Chọn: Gốc O là chỗ ném 

* Hệ trục toạ độ xOy 

* t = 0 là lúc ném 

Vận tốc tại 1 điểm: yx vvv


  

Tại S: vy = 0 

   cosvvv 0xS


 

 Mà vS = 
2

v0    cosα = 
1

2
  α = 600  

 Và yS = 
 

g2

sinv
2

0 
  v0 = 

2

3

15.10.2

sin

gy2 s



 = 20 m//s  

Bài 5: 
Em bé ngồi dƣới sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao h = 1m với vận tốc V0 

= 2 10 m/s. Để viên bi có thể rơi xuống mặt bàn ở B xa mép bàn A nhất 

thì vận tốc 0v


phải nghiêng với phƣơng ngang 1 góc α bằng bao nhiêu? Lấy 

g = 10m/s2. 

Bài giải: 
Để viên bi có thể rơi xa mép bàn A nhất thì quỹ đạo của viên bi phải đi 

sát A. 

 Gọi 1v


là vận tốc tại A và hợp với AB góc α1 mà: AB = 
g

2sinv 1

2 
 

(coi nhƣ đƣợc ném từ A với AB là tầm) 

  Để AB lớn nhất thì sin2α1 = 1  α1 = 
π

4
  

 Vì thành phần ngang của các vận tốc đều bằng nhau v0cosα = V.cosα1 

  cosα = 1

0

cos
v

v
  

  Với 












2

1
cos

gh2vv

1

2

0

 Nên cosα = 
 22

00

2

0

102

1.10

2

1

v

gh

2

1

2

1
.

v

gh2v



 = 

1

2
  α = 60

0
  

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1: Một quả cầu đựơc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu 15m/s. Bỏ qua lực cản 

của không khí. Cho g=10m/s2
 

a) Viết các phƣơng trình gia tốc, vận tốc và tọa độ của quả cầu theo thời gian  

b) xác định vị trí và vận tốc của quả cầu sau khi ném 2s 

c) quả cầu sẽ đạt độ cao tối đa là bao nhiêu khi chuyển động  

d) bao lâu sau khi ném quả cầu trở về mặt đất 

e) bao lâu sau khi ném quả cầu ở cách mặt đất 8,8m? khi này vận tốc của quả cầu là bao nhiêu? 

ĐS: b) v= -5m/s y=10m; c) 11,25m d) 3s; e) t= 0,8s; v=7m/s t=2,2s; v= -7m/s 

Bài 2: Từ đỉnh một ngọn tháp cao 80m, một quả cầu đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc đầu 

20m/s. 

a) viết phƣơng trình tọa độ của quả cầu. xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s  

b) viết phƣơng trình quỹ đạo của quả cầu. quỹ đạo này là đƣờng gì? 

c) Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc chạm đất của quả cầu là bao nhiêu? 

ĐS: a) x=40m; y=20m c) 4s; 44,7m/s 

Bài 3: Một vật đƣợc ném lên từ mặt đất theo phƣơng xiên góc. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo vật có 

vận tốc bằng nữa vận tốc ban đầu và độ cao h0 =15m. Lấy g = 10m/s
2
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a) viết phƣơng trình quỹ đạo của vật  

b) tính tầm ném xa 

c) ở độ cao nào vận tốc của vật hợp với phƣơng ngang một góc 300. tính độ lớn vận tốc lúc ấy 

Bài 4: Một máy bay bay ngang với vận tốc v1 ở độ cao h so với mặt đất muốn thả bom trúng 1 đoàn 

xe tăng đang chuyển động với vận tốc v2 trong cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi còn 

cách xe tăng bao xa thì cắt bom (đó là khoảng cách từ đƣờng thẳng đứng qua máy bay đến xe tăng) 

trong 2 trƣờng hợp: 

a) máy bay và xe tăng chuyển động cùng chiều  

b) máy bay và xe tăng chuyển động ngƣợc chiều 

Bài 5: Một ngƣời ngồi dƣới sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao 1m với vận tốc v0 = 2 10 m/s. Để 

viên bi có thể rơi xuống bàn ở B xa mép bàn A nhất thì vận tốc v0 phải nghiêng với phƣơng ngang 

một góc là bao nhiêu? Tính AB và khoảng cách từ chổ ném O đến chân bàn H. lấy g=10m/s
2

 

ĐS: α = 60
0
; AB=1m; OH=0,732m 

Bài 6: Ngƣời ta ném một hòn bi theo phƣơng ngang với vận tốc đầu là 15m/s, và rơi xuống đất sau 

4s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g=10m/s2. Hỏi hòn bi đƣợc ném ở độ cao nào và tầm bay xa 

là bao nhiêu? 

Bài 7: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang ở độ cao 25m với vận tốc đầu 20m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí, lấy g=10m/s2. Hỏi vận tốc của vật ngay trƣớc lúc chạm đất là bao nhiêu? 

Bài 8: Từ một khí cầu đang hạ thấp với vận tốc v = 2m/s, ngƣời ta phóng một vật thẳng đứng hƣớng 

lên với vận tốc v’=18m/s (so với mặt đất)  

a) tính khoảng cách giữa khí cầu và vật khi vật lên đến vị trí cao nhất  

b) sau bao lâu vật rơi trở lại gặp khí cầu? cho g=10m/s2
 

ĐS: a) 19,8m b) 4s 

BÀI TOÁN: NÉM TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG (NÂNG CAO- ĐỌC THÊM) 
Bài 1: Sƣờn đồi có thể coi là mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng a = 300 so 
với trục Ox nằm ngang. Từ điểm O trên sƣờn đồi ngƣời ta ném một vật 

nặng với vận tốc ban đầu V0 theo phƣơng Ox. Tính khoảng cách d = OA 

từ chỗ ném đến điểm rơi A của vật nặng trên sƣờn đồi, Biết V0 = 10m/s, 

g = 10m/s2. 

Bài giải: 
 

- Chọn hệ trục nhƣ hình vẽ.  

- Phƣơng trình chuyển động và phƣơng trình quỹ đạo là: 












2

0

gt
2

1
y

t.Vx

 

- Phƣơng trình quỹ đạo: 2

2

0

x
V

g

2

1
y   (1) 

- Ta có: 








sindOKy

cosdOHx

A

A
 

- Vì A nằm trên quỹ đạo của vật nặng nên xA và yA nghiệm đúng (1).  

 Do đó: dsinα = 2

2

0

)cosd(
V

g

2

1
   d = 

0

022

0

30cos

30sin
.

10

10.2

cos

sin
.

g

V2





 = 1,33 m  

Bài 2: Từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng β so với phƣơng ngang, ngƣời ta ném một vật 

với vận tốc ban đầu V0 hợp với phƣơng ngang góc α . Tìm khoảng cách ℓ dọc theo mặt phẳng nghiêng 

từ điểm ném tới điểm rơi. 

Bài giải 

- Các phƣơng thình toạ độ của vật: 












)2(gt
2

1
tsinvHy

)1(t)cosv(x

2

0

0
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 - Từ (1)  t = 
cosv

x

0

 

- Thế vào (2) ta đƣợc:  y = H + tanα.x − 
22

0

2

cosv

x
g

2

1
 (3)  

- Ta có toạ độ của điểm M: 








sinlHy

cos.lx

M

M
 

- Thế xM, yM vào (3) ta đƣợc: H − ℓ.sin β = H + tgα.ℓ.cosβ − 



22

0

22

cosv2

cosl.g
 

  ℓ = 





2

2

0
cos.g

)sin(
cosv2  

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 

Bài 1: Một quả cầu đựơc ném từ mặt đất xiên góc 300 với vận tốc ban đầu 15m/s. bỏ qua lực cản của 

không khí. Cho g =10m/s2 
a) Viết các phƣơng trình gia tốc, vận tốc và tọa độ của quả cầu theo thời gian 

b) Xác định vị trí và vận tốc của quả cầu sau khi ném 2s 

c) Quả cầu sẽ đạt độ cao tối đa là bao nhiêu khi chuyển động  

d) Bao lâu sau khi ném quả cầu trở về mặt đất 

e) Bao lâu sau khi ném quả cầu ở cách mặt đất 8,8m? Khi này vận tốc của quả cầu là bao nhiêu? 

Bài 2: Từ đỉnh một ngọn tháp cao 80m, một quả cầu đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc đầu 

20m/s.  

a) Viết phƣơng trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s 

b) Viết phƣơng trình quỹ đạo của quả cầu. Quỹ đạo này là đƣờng gì? 
c) Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc chạm đất của quả cầu là bao nhiêu? 

  ĐS: a) x=40m; y=20m; c) 4s; 44,7m/s 

Bài 3: Một vật đƣợc ném lên từ mặt đất theo phƣơng xiên góc. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo vật có 

vận tốc bằng nữa vận tốc ban đầu và độ cao 0h =15m. Lấy g = 10m/s2 

a) Viết phƣơng trình quỹ đạo của vật 

b) Tính tầm ném xa 

c) ở độ cao nào vận tốc của vật hợp với phƣơng ngang một góc 300. tính độ lớn vận tốc lúc ấy 

Bài 4: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang ở độ cao 25m với vận tốc đầu 20m/s. Bỏ qua sức cản của 

không khí, lấy g=10m/s2. Hỏi vận tốc của vật ngay trƣớc lúc chạm đất là bao nhiêu? 

  
Bài 5: từ một khí cầu đang hạ thấp với vận tốc 2=2m/s, ngƣời ta phóng một vật thẳng đứng hƣớng lên 

với vận tốc v’=18m/s (so với mặt đất) 

a) Tính khoảng cách giữa khí cầu và vật khi vật lên đến vị trí cao nhất 

b) Sau bao lâu vật rơi trở lại gặp khí cầu? cho g=10m/s2  

ĐS: a) 19,8m; b) 4s 

Bài 6: Ngƣời ta ném một hòn bi theo phƣơng ngang với vận tốc đầu là 15m/s, và rơi xuống đất sau 4s. 

Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g=10m/s2. Hỏi hòn bi đƣợc ném ở độ cao nào và tầm bay xa là bao 

nhiêu? 

Bài 7**: một ngƣời ngồi dƣới sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao 1m với 

vận tốc 0V =2 10 m/s. để viên bi có thể rơi xuống bàn ở B xa mép bàn A 

nhất thì vận tốc 0V  phải nghiêng với phƣơng ngang một góc là bao nhiêu? 

Tính AB và khoảng cách từ chổ ném O đến chân bàn H. lấy g=10m/s2 

 ĐS: 060  ; AB=1m; OH =0,732m 

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 

 Câu 1. Một cậu bé ngồi trên 1 toa xe đang chạy với vận tốc không đổi và ném 1 quả bóng lên theo 

phƣơng thẳng đứng. Bỏ qua sức cản không khí. Quả bóng rơi xuống chỗ nào?  

 A. Trƣớc cậu bé  B. Bên cạnh cậu bé  C. Đúng chỗ cậu bé D. Sau cậu bé 

B 

H O 

A 
oV

B 

https://giasutrongtin.vn/
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Câu 2. Một quả bóng bàn đƣợc đặt trên mặt bàn và đƣợc truyền một vận tốc đầu theo phƣơng ngang. 

Hình nào miêu tả quỹ đạo bóng khi rời bàn? 

 

 

 

 

 

Câu 3. Bi A có khối lƣợng gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại cùng một vị trí, bi A đƣợc thả rơi còn bi B 
đƣợc ném theo phƣơng ngang với tốc độ vo. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dƣới 

đây là đúng: 

 A. A chạm đất trƣớc B   B. cả hai đều chạm đất cùng lúc 

 C. A chạm đất sau B   D. chƣa đủ thông tin để trả lời 

Câu 4. Một quả bóng đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s từ độ cao 

45m và rơi xuống đất sau 3s. Hỏi tầm bay xa (theo phƣơng ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g 

= 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.  

 A. 30m  B. 45m  C. 60m  D. 90m 
Câu 5. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi 

ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phƣơng ngang). Lấy g = 

10m/s2. Thời gian rơi của bi là: 

 A. 0,25s  B. 0,35s  C. 0,5s  D. 0,125s 
Câu 6. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi 

ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phƣơng ngang). Lấy g = 

10m/s2. Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là: 

 A. 12m/s  B. 6m/s C. 4,28m/s  D. 3m/s  
Câu 7. Một quả bóng đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s và rơi 

xuống đất sau 3s. Hỏi quả bóng đƣợc ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không 

khí.  

 A. 30m  B. 45m  C. 60m  D. 90m 
Câu 8. Một vật đƣợc ném ngang từ độ cao h = 9m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 

18m. Tính vo. Lấy g = 10m/s2.  

 A. 19m/s  B. 13,4m/s C. 10m/s  D. 3,16m/s 

Câu 9: Một vật đƣợc ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu 0 20 /v m s  theo phƣơng nằm ngang. bỏ 

qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s . Tầm ném xa của vật là: 

 A. 30 m B. 60 m.  C. 90 m.  D. 180 m.  

Câu 10: Hai vật ở cùng một độ cao, vật I đƣợc ném ngang với vận tốc đầu 0v , cùng lúc đó vật II đƣợc 

thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng? 

 A. Vật I chạm đất trƣớc vật II.  

 B. Vật I chạm đất sau vật II 

 C. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.  

 D. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lƣợng của mội vật.  
Câu 11. Một ngƣời chạy bộ với vận tốc có độ lớn không đổi v xuyên qua một rừng thông. Khi ngƣời đó 

vừa chạy tới bên dƣới một gốc thông thì có một trái thông từ cây đó rơi thẳng xuống từ độ cao h (bỏ qua 

ma sát). Hỏi khi trái thông vừa chạm xuống đất ngƣời chạy bộ cách trái thông một khoảng là bao nhiêu?

  

 A. 

22hv

g
 B. 

2

2

hv

g
  C. 

22

gh

v
  D. 

2

2

2gh

v
 

Câu 12: Một vật đƣợc ném ngang với tốc độ 30 m/s ở độ cao h = 80 m. Bỏ qua sức cản của không khí. 

Lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật có giá trị: 

 A. 120 m  B. 480 m C. 30 8  m  D. 80m  

a) 

 
 b) 

 
c) d) 
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Câu 13: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc 
0V  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục 

toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
0V , Oy hƣớng thẳng đứng xuống dƣới, 

gốc thời gian là lúc ném. Phƣơng trình quỹ đạo của vật:  

 A. 

2

02

gx
y

v
 .  B. 

2

2

02

gx
y

v
  C. 

2

2

0

gx
y

v
  D. 

202v
y x

g
  

Câu 14: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc 
0V  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục 

toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phƣơng vận tốc ban đầu, Oy hƣớng thẳng đứng 

xuống dƣới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức: 

 A. 0v v gt    B. 
2 2 2

0v v g t    C. 0v v gt    D. v gt  

Câu 15: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc 
0V  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục 

toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
0V , Oy hƣớng thẳng đứng xuống dƣới, 

gốc thời gian là lúc ném. Thời gian chuyển động của vật từ lúc ném đến lúc chạm đất xác định bằng biểu 

thức:   

 A. 
2h

t
g

  B. 

2

h
t

g
  C. 

h
t

g
  D. 

2g
t

h
  

Câu 16: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc 
0V  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục 

toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
0V , Oy hƣớng thẳng đứng xuống dƣới, 

gốc thời gian là lúc ném. Tầm xa L tính theo phƣơng ngang xác định bằng biểu thức: 

 A. 0

g
V

h
  B. 

0

h
V

g
 C. 

0

2h
V

g
 D. 

0
2

h
V

g
 

 Câu 17: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với tốc độ 0 10 /V m s  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn 

hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
0V , Oy hƣớng thẳng đứng xuống 

dƣới, gốc thời gian là lúc ném. Phƣơng trình quỹ đạo của vật là: (với g = 10 m/s2) 

 A. 
210 5y t t    B. 

210 10y t t   C. 
20,05y x   D. 

20,1y x  

 

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM  

 

  

 

 
  

  

I. KIẾN THỨC: 

BÀI 1: Hai lò xo: lò xo một dài thêm 2 cm khi treo vật m1 = 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi treo vật m2 

= 1,5kg. Tìm tỷ số k
1
/k

2.  

Bài giải: 

 Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn Δl. Ở vị trí cân bằng  

 

mglKPF0 


 
Với lò xo 1: k1Δl1 = m1g (1)  

Với lò xo 1: k2Δl2 = m2g (2) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C C B C C D B B B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án  A B B A C C    

CHỦ ĐỀ 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ  

CÁC LỰC CƠ HỌC VÀ BA ĐỊNH LUẬT NEWTON  

 

11 
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Lập tỷ số (1), (2) ta đƣợc : 2
2

3

5,1

2

l

l
.

m

m

K

K

1

2

2

1

2

1 



   

 

BAØI 2: Một quả cầu nhỏ có khối lƣợng m = 100g đƣợc buộc vào đầu 1 sợi dây dài l = 1m không co dãn 
và khối lƣợng không đáng kể. Đầu kia của dây đƣợc giữcố định ở điểm A trên trục quay (A) thẳng đứng. 

Cho trục quay với vận tốc góc ω = 3,76 rad/s. Khi chuyển động đã ổn định hãy tính bán kính quỹ đạo 

tròn của vật. Lấy g = 10m/s2.  

Bài giải: 

 Các lực tác dụng vào vật: T;P


 

 Khi (∆) quay đều thì quả cầu sẽ chuyển động tròn đều trong mặt phẳng nằm 

ngang, nên hợp lực tác dụng vào quả cầu sẽ là lực hƣớng tâm.  

 TPF


 với 










RmF

TF

2



 và tanφ = 
F

mg
 =

g

R2
 (R = ℓ.simα) 

  tanα = 







cos

sin

g

sin.l2

  

 Vì α ≠ 0  cosα = 
2

g


 = 0,707  α = 450  

BÀI 3: Chu kỳ quay của mặt băng quanh trái đất là T = 27 ngày đêm. Bán kính trái đất là R0 = 6400km 

và Trái đất có vận tốc vũtrụcấp I là v0 = 7,9 km/s. Tìm bán kính quỹ đạo của mặt trăng.  

Bài giải: 

 Mặt trăng cũng tuân theo quy luật chuyển động của vệtinh nhân tạo.  

 Vận tốc của mặt trăng: v = 
R

GM0  

 Trong đó M0 là khối lƣợng Trái đất và R là bán kính quỹ đạo của mặt trăng.  

 Vận tốc vũ trụ cấp I của Trái Đất: v0 = 
0

0

R

GM
 

    
R

R

v

v 0

0

 ; v = 
2π

T
.R  

R

R

Tv

R2 0

0




  R3 = 
2

2

00

4

TvR


 = ......= 38.105 km 

Bài 4: Quả cầu m = 50g treo ở đầu A của dây OA dài ℓ = 90cm. Quay cho quả cầu chuyển động tròn 

trong mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O. Tìm lực căng của dây khi A ở vị trí thấp hơn O. OA hợp với 

phƣơng thẳng đứng góc α = 600 và vận tốc quả cầu là 3m/s, g = 10m/s2 

Bài giải: 

 Ta có dạng: amPT


  

 Chiếu lên trục hƣớng tâm ta đƣợc : T - Pcos600 = 
R

v
m

2

 

    T = 









R

v
60cosgm

2
0 = .... = 0,75 N  

 

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 1,2 
Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 thì tài xế đạp thắng và ôtô chạy thêm đƣợc 48m thì 

ngừng lại. Biết lực ma sát bằng 0,06 trọng lực của ôtô. G = 10m/s2.  

Câu 1 Gia tốc chuyển động của ôtô trên đoạn đƣờng 48m có trị số: 

 A. 0,06m/s2 B. 0,6m/s2 C. 1m/s2 D. Trị số khác 
Câu 2 Vận tốc v0 có trị số 

 A. 5,36m/s B. 2,4m/s C. 7,58m/s D. 9,79m/s 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 3,4 

Một vật khối lƣợng m sẽ trƣợt đều trên một mặt nghiêng góc  khi chịu tác dụng của lực F hƣớng song 

song với mặt nghiêng. Cho m= 100kg; = 300; F= 600N; g= 10m/s2 
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Câu 3 Lực ma sát tác dụng lên vật có giá trị: 

 A. 866N B. 100N C. 766N D. 700N 

Câu 4 Khi lực F triệt tiêu, ms vẫn tồn tại. Vật sẽ trƣợt xuống với gia tốc có độ lớn: 

 A. 4m/s2 B. 5m/s2  C. 2,5m/s2 D. 2m/s2 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 5,6 

Một vật khối lƣợng m= 5kg chuyển động đi lên mặt phẳng nghiêng góc . Hệ số ma sát giữa các mặt 

tiếp xúc của vật và mặt nghiêng là k= 0,2. Cho g= 10m/s2.  

Câu 5 Cho sin= 0,6. Độ lớn của lực ma sát trƣợt khi vật đi lên là: 

 A. 8N B. 6N C. 10N D. 40N 

Câu 6 Cho sin= 0,6. Để vật đi lên với gia tốc bằng 1m/s2 thì lực F có độ lớn là: 

 A. 38N B. 58N C. 27N D. 43N 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 7,8 
Có hai vật cùng độ cao h so với mặt đất đƣợc ném ngang cùng lúc  

Câu 7 Chọn câu ĐÚNG.  

 A. Vật đƣợc ném với vận tốc lớn sẽ chạm đất trƣớc.  
 B. Vật đƣợc ném với vận tốc nhỏ sẽ chạm đất trƣớc.  

 C. Thời gian vật chạm đất tỉ lệ với khối lƣợng của hai vật.  

 D. Thời gian vật chạm đất tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao.  

Câu 8 Chọn câu SAI.  

 A. Tầm xa của các vật tỉ lệ nghịch với khối lƣợng khi 2 vật đƣợc ném đi cùng vận tốc  

 B. Tầm xa của các vật tỉ lệ với vận tốc đƣợc ném.  

 C. Tầm xa của các vật tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao.  

 D. Tầm xa của các vật phụ thuộc độ cao và vận tốc ban đầu.  

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 9,10 
Một máy bay bay theo phƣơng ngang ở độ cao 10km với vận tốc 720km/h. Cho g= 10m/s2.  

Câu 9 Để thả bom trúng mục tiêu, phi công phải thả bom cách mục tiêu (theo phƣơng nằm ngang) một 

khoảng là: 

 A. 8944m B. 6325m C. 10000m D. B đúng 

Câu 10 Vận tốc của quả bom khi chạm đất là: 

 A. 200m/s B. 450m/s C. 245m/s D. 490m/s 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 11,12 

Một vật đƣợc ném ngang ở độ cao 20m, khi chạm đất có vận tốc 25m/s. Lấy g= 10m/s2.  

Câu 11 Vận tốc ban đầu của vật là: 
 A. 32m/s B. 20m/s C. 15m/s D. 5m/s 

Câu 12 Tầm xa của vật là: 

 A. 50m B. 30m C. 64m D. 40m 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 13,14,15 

Một viên bi sắt đƣợc ném ngang từ độ cao 80m. Sau 3s, vecto vận tốc hợp với phƣơng ngang góc 450. 

Lấy g= 10m/s2.  

Câu 13 Vận tốc ban đầu của viên bi là: 

 A. 40m/s B. 30m/s C. 25m/s D. 20m/s 

Câu 14 Vận tốc viên bi sai khi ném 3s là: 
 A. 56m/s B. 35,6m/s C. 42,4m/s D. 28,3m/s 

Câu 15 Góc hợp bời vecto vận tốc khi chạm đất với phƣơng nằm ngang là  

 A. 530 B. 0,29  C. Arcsin0,8 D. Tất cả đúng 
Câu 16 Chọn câu SAI 

 A. Khi xe qua khúc quanh, lực hƣớng tâm tác dụng lên xe là lực ma sát nghỉ.  

 B. Vận tốc của vệ tinh nhân tạo không phụ thuộc khối lƣợng của vệ tinh.  

 C. Vận tốc của vệ tinh càng lớn khi vệ tinh càng xa Trái Đất.  

 D. Khi ôtô qua cầu vồng xuống thì lực nén của ôtô lên cầu lớn hơn trọng lƣợng của ôtô.  

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 17,18,19 
Một viên bi sắt khối lƣợng 100g đƣợc nối vào đầu A của sợi dây có chiều dài OA= 1m. Quay cho viên 

bi chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng quanh O với vận tốc 60 vòng/ phút. Lấy g= 
10m/s2.  
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Câu 17 Sức căng của dây OA khi viên bi ở vị trí cao nhất là: 

 A. 6N B. 4N C. 3N D. 5N 

Câu 18 Sức căng của dây OA khi viên bi ở vị trí thấp nhất là:  

 A. 4N B. 6N C. 3N D. 5N 

Câu 19 Sức căng của dây OA khi viên bi ở trong mặt phẳng nằm ngang qua O: 

 A. 2N B. 4N C. 0N D. 3N 

 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 20,21,22 

Một máy bay biểu diễn nhào lộn trên vòng tròn nằm trong mặt phẳng có bán kính 500m với vận tốc 
150m/s. Khối lƣợng của phi công bằng 60kg. Lấy g=10 m/s2.  

Câu 20 Lực ép của phi công lên ghế khi qua vị trí thấp nhất là: 

 A. 2700N B. 3300N C. 2100N D. 600N 

Câu 21 Lực ép của phi công lên ghế khi qua vị trí cao nhất là: 

 A. 2100N B. 600N C. 2700N D. 3300N 

Câu 22 Ở vị trí cao nhất, muốn lực ép của phi công lên ghế bằng 0 thì vận tốc của máy bay là: 

 A. 70,7m/s B. 77m/s C. 105,6m/s D. Trị số khác  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 

1 B 12 B 

2 C 13 B 

3 B 14 C 

4 A 15 D 

5 A 16 C 

6 B 17 C 

7 D 18 D 

8 A 19 B 

9 A 20 B 

10 D 21 A 

11 C 22 A 

  

 

 

  

I. Phƣơng pháp 

 Xác định lực bằng các đại lƣợng động học và ngƣợc lại  

- Nhận ra các lực tác dụng lên vật  

- Viết phƣơng trình định luật II Newton 

- amF . (*) 

 Chiếu (*) lên hƣớng chuyển động. Thực hiện tính toán 

 Áp dụng: 




























t

vv
a

as2vv

at
2

1
tvs

vatv

a.mF

0

2

0

2

2

0

0

 

Bài toán 1: Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từtrạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận tốc V = 

36km/h. Khối lƣợng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính lực kéo của xe tải 

trong thời gian trên.  

Bài giải:  

 Chọn hƣớng và chiều nhƣ hình vẽ 

 Ta có gia tốc của xe là: a = 1,0
100

010

t

vv 0 





 m/s2 

Chuyển động của hệ vật 
12 
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 Theo định luật II Niuton: amFF ms


  (1) 

  Chiếu (1) lên chiều dƣơng ta đƣợc: F - Fms = ma  F = Fms + ma = 0,01P + ma = ...= 200N 
Bài 2: Hai vật A và B có thể trƣợt trên mặt bàn nằm ngang và đƣợc nối với nhau bằng dây không dãn, 

khối lƣợng không đáng kể. Khối lƣợng 2 vật là mA= 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng vào vật A một lực F = 

9N theo phƣơng song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn là m = 0,2. Lấy g = 

10m/s2. Hãy tính gia tốc chuyển động.  

Bài giải: 

* Đối với vật A ta có: 111ms111 amFTFNP


  (1) 

 Chiếu (1) lên Ox ta có: F - T1 - Fms1 = m1a1 

 Chiếu (1) lên trục Oy ta đƣợc: -m1g +N1 = 0 

 Với Fms1 = k.N1 = km1g 

    F - T1 - km1g = m1a1 (2) 

* Đối với vật B: 222ms222 amFTNP


  (3) 

 Chiếu (3) lên Ox ta đƣợc: T2 - Fms2 = m2a2 

 Chiếu (3) lên Oy ta đƣợc: -m2g +N2 = 0 

 Với Fms2 = k.N2 = km2g 

    T2 - km2g = m2a2 (4) 

 Vì T1 = T2 = T và a1 = a2 = a nên:  

  F - T - km1g = m1a1 (5) 

  T - km2g = m2a2  (6) 

 Cộng (5) và (6) ta đƣợc: F - k(m1+m2) = (m1+m2)a 

    a = 
 

21

21

mm

gmmF




= ... = 1 m/s2  

Bài 3: Hai vật cùng khối lƣợng m = 1kg đƣợc nối với nhau bằng sợi dây không dãn và khối lƣợng không 

đáng kể. Một trong 2 vật chịu tác động của lực kéo F


 hợp với phƣơng ngang góc a = 300 . Hai vật có thể 
trƣợt trên mặt bàn nằm ngang góc a = 300. Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu  

đƣợc lực căng lớn nhất là 10 N. Tính lực kéo lớn nhất để dây không đứt. Lấy 3 = 1,732. 

Giải 

* Đối với vật 1 ta có: 

111ms111 amFTFNP


  (1) 

 Chiếu (1) lên Ox ta có:  

Fcos300 - T1 - Fms1 = m1a1 

 Chiếu (1) lên trục Oy ta đƣợc:  

  Fsin300 -m1g +N1 = 0 

 Với Fms1 = k.N1 = k(mg -Fsin300) 

    Fcos300 - T1 - k(mg -Fsin300) = m1a1 (2) 

* Đối với vật 2: 222ms222 amFTNP


  (3) 

 Chiếu (3) lên Ox ta đƣợc: T2 - Fms2 = m2a2 
 Chiếu (3) lên Oy ta đƣợc: -m2g +N2 = 0 

 Với Fms2 = k.N2 = km2g 

    T2 - km2g = m2a2 (4) 

 Vì m1 = m2 = m; T1 = T2 = T và a1 = a2 = a nên:  

  Fcos300 - T - k(mg -Fsin300) = ma (5) 

  T - kmg = ma  (6) 

  Từ (5) và (6) ta đƣợc: T = 
2

)30sin.k3(cosF 00 
  Tmax  

    F  
00

max

30sin.k30cos

T2


  

 Vậy Fmax = 
00

max

30sin.k30cos

T2


= .....20 N 
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BÀI TOÁN 2: HỆVẬT CÓ RÕNG RỌC  

Bài 1: Hai vật A và B có khối lƣợng lần lƣợt là mA= 600g, mB= 400g đƣợc nối với nhau bằng 

sợi dây nhẹ không dãn và vắt qua ròng rọc cố định nhƣ hình vẽ. Bỏ qua khối lƣợng của ròng 

rọc và lực ma sát giữa dây với ròng rọc. Lấy g = 10m/s2. Tính gia tốc chuyển động của mỗi 

vật.  

Bài giải: 

 Khi thả vật A sẽ đi xuống và B sẽ đi lên do mA > mB 

 TA =TB =T; aA = aB = a  
 Đối với vật A: mAg - T = mA.a 

 Đối với vật B: -mB.g +T = mB.a  

    (mA-mB).g = (mA+mB)a 

    a = g
mm

mm

BA

BA




= … = 2 m/s

2
 

Bài 2: Ba vật có cùng khối lƣợng m = 200g đƣợc nối với nhau bằng dây nối 

không dãn nhƣ hình vẽ. Hệ số ma sát trƣợt gjữa vật và mặt bàn là μ= 0,2. Lấy g 

= 10m/s2. Tính gia tốc khi hệ chuyển động.  

Bài giải: 

 Chọn chiều nhƣ hình vẽ. Ta có:  

aMPTTNPFTTNPF 112222ms34333


  

 Do vậy khi chiếu lên các hệ trục ta có: 














3ms4

2ms32

11

maFT

maFTT

maTmg

 

 Vì T1 = T2 = T; T3 = T4 = T’; a1 = a2 = a3 =a 

    














maFT

maFTT

maTmg

ms

ms   mg - 2Fms = 3m.a Hay mg - 2μmg = 3m.a 

    a = g.
3

21 
 = 2 m/s2 

BÀI TOÁN 3: CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG 

Bài 1: Một xe trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α= 300. 

Hệ số ma sát trƣợt là μ = 0,3464. Chiều dài mặt phẳng nghiêng là ℓ = 1m. Lấy 

g = 10m/s2 và 3 = 1,732. Tính gia tốc chuyển động của vật.  

Bài giải: 

 Các lực tác dụng vào vật:  

 1) Trọng lực P


 

  2) Lực ma sát msF


  

 3) Phản lực N


 của mặt phẳng nghiêng  

 4) Hợp lực: amFNPF ms


  

  Chiếu lên trục Oy (Trục N


): - Pcosα + N = 0  N = mgcosα (1) 
 Chiếu lên trục Ox: Psinα - Fms = max (2) 

  Từ (1) và (2)  mgsinα - μmgcosα = max  

    ax = g(sinα - μcosα) = ...= 2 m/s2   

Bài 2: Cần tác dụng lên vật m trên mặt phẳng nghiêng góc α một lực F 

bằng bao nhiêu đểvật nằm yên, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng 

nghiêng là k, khi biết vật có xu hƣớng trƣợt xuống.  

Bài giải: 

 Chọn hệtrục Oxy nhƣ hình vẽ.  

 Áp dụng định luật II Newtơn ta có : 0FNPF ms 
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 Chiếu phƣơng trình lên trục Oy: N - Pcosα - Fsinα= 0  

    N = Pcosα+ Fsinα 

 Fms = kN = k(mgcosα+ Fsinα)  

 Chiếu phƣơng trình lên trục Ox : Psinα - Fcosα - Fms = 0  

    Fcosα = Psinα - Fms = mgsinα - kmgcosα - kFsinα 

    F = 
   










tan.k1

ktanmg

sinkcos

cos.ksinmg
 

Bài 3: Xem hệ cơ liên kết nhƣ hình vẽ. Biết m1= 3kg; m2 = 1kg; hệ số ma sát giữa vật 

và mặt phẳng nghiêng là k= 0,1; α= 300; g = 10 m/s2. Tính sức căng của dây 

Bài giải: 
 Giả thiết m1 trƣợt xuống mặt phẳng nghiêng và 

m2 đi lên, lúc đó hệ lực có chiều nhƣ hình vẽ. Vật  

chuyển động nhanh dần đều nên với chiều dƣơng đã chọn, nếu ta 

tính đƣợc a > 0 thì chiều chuyển động đã giả thiết là đúng.  

 Đối với vật 1: 11ms11 amFTNP


  

 Chiếu hệ lên Ox ta có: m1gsinα - T - Fms = ma 

 Chiếu hệ lên Oy ta có: - m1gcosα+ N = 0  

 * m1gsinα - T - k.m1gcosα = ma (1)  

 Đối với vật 2: 2222 amTP


  

    - m2g + T = m2a (2) 

  Cộng (1) và (2): m1gsinα - km1gcosα -m2g= (m1+ m2)a  

  a = 
31

211

mm

gmcosgkmsingm




= ... ≈ 0,6 m/s2  

Vì a > 0, vậy chiều chuyển động đã chọn là đúng  
* T = m2(g + a) = 1(10 + 0,6) = 10,6 N 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Vật khối lƣợng m=1kg đƣợc kéo chuyển động theo phƣơng ngang bởi lực F hợp với phƣơng 

ngang một góc  =300, độ lớn của lực F=2N. Biết sau khi bắt đầu chuyển động đƣợc 2s, vật đi đƣợc 

quãng đƣờng 1,66m. cho g=10m/s2, 3 =1,73 

a) Tính hệ số ma sát trƣợt k giữa vật và sàn 

b) Tính lại k nếu với lực F nói trên vật chuyển động thẳng đều.  
 ĐS: a) k=0,1; b) k=0,19 

Bài 2: Một buồng thang máy khối lƣợng 1tấn, chuyển động đi lên từ trạng thái đứng yên tại mặt đất. 

trong giai đoạn đầu, thang máy chuyển động nhanh dần đều, đạt vận tốc 4m/s sau thời gian 5s. Sau đó 

thang máy chuyển động thẳng đều trên quãng đuờng 20m và cuối cùng chuyển động châm dần đều, 

dừng lại tại nơi cách mặt đất 35m. bỏ qua ma sát, Lấy g=10m/s2 

a) Tính lực kéo của động cơ thang máy ở mỗi giai đoạn 

b) Tính vận tốc trung bình của thang máy trong suốt thời gian chuyển động 

c) Vẽ đồ thị gia tốc, vận tốc của thang máy trong từng giai đoạn 

 ĐS: a) 1F =10800N, 2F =10000N, 3F =8400N. b) 2,8m/s 

Bài 3: Cho hai khối hình hộp khối lƣợng 1m =3kg, 2m =2kg đặt tiếp xúc nhau trên 

một mặt phẳng ngang kkhông ma sát. Tác dụng lực F nằm ngang lên khối 1m nhƣ 

hình vẽ, độ lớn F=6N 

a) phân tích các lực tác dụng lên mỗi vật 

b) tính gia tốc chuyển động của các vật và lực tƣơng tác giữa các vật 

 ĐS: b) a=1,2m/s2; 2,4N 

Bài 4: Cho hệ thống nhƣ hình vẽ, 1m =3kg, 2m =4kg. bỏ qua khối lƣợng của ròng rọc 

và dây, cho g=10m/s2. Tính gia tốc chuyển động của mỗi vật và lực căng của dây 

treo các vật. bỏ qua ma sát.  

ĐS: 1 22a a =2,25m/s2 

 
 

F  

1m  

2m  

 

 

 
 

1m  

2m  
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Bài 5: Hai xe có khối lƣợng 
1m =500kg, 

2m =1000kg, khởi hành không vận tốc đầu từ A và B cách nhau 

1,5km chuyển động đến gặp nhau. Lực kéo của các động cơ xe lần lựợt là 600N và 900N. hệ số ma sát 

lăn giữa xe và mặt đƣờng lần lƣợt là 0,1 và 0,05. Xe (II) khởi hành sau xe (I) là 50giây. Hỏi hai xe gặp 

nhau lúc nào và tại đâu? Lấy g=10m/s2 

Bài 6: Thang máy có khối lƣợng 1tấn chuyển động có đồ thị vận tốc 

nhƣ hình vẽ. tính lực căng của dây cáp treo thang máy trong từng giai 

đoạn chuyển động. xét hai trƣờng hợp: 

a) Thang máy đi lên 

b) Thang máy đi xuống 
c) Biết rằng trong buồng thang máy nêu trên có một ngƣời khối 

lƣợng 50kg đứng trên sàn. Khi thang máy đi xuống tìm trọng lƣợng 

của ngƣời trong từng giai đoạn chuyển động của thang máy. Khi nào trọng lƣợng của ngừơi bằng 0?  

 ĐS: a) 12500N,10000N,7500N 

 b) 7500N,10000N,12500N 

 c) 375N,500N,625N.  

Bài 7: Cho hai vật 1m =1kg, 2m =0,5kg, nối với nhau bằng một sợi dây và đƣợc kéo lên thẳng 

đứng nhờ lực F=18N đặt lên vật I. Tìm gia tốc chuyển động và lực căng của dây. Biết rằng dây 

không dãn và có khối lƣợng không đáng kể, lấy g=10m/s2  

 ĐS: 2m/s2,6N 

Bài 8: Cho hệ nhƣ hình vẽ. hai vật nặng có cùng khối lƣợng m=1kg có độ cao chênh 

nhau một khoảng h=2m. đặt thêm vật m’=500g lên vật 1m  ở cao hơn. Bỏ qua ma sát, 

khối lƣợng của dây và ròng rọc. Tìm vận tốc của các vật khi hai vật 1m và 2m  ở ngang nhau. 

Lấy g=10m/s2 

 ĐS: 2m/s  

Bài 9: Cho hệ nhƣ hình vẽ, 1m =2 2m . Biết rằng lực căng của dây treo ròng rọc là 

52,3N. Tìm gia tốc chuyển động của mỗi vật, lực căng của dây và khối lƣợng mỗi vật. Cho g = 

9,8m/s2. Bỏ qua khối lƣợng của dây và ròng rọc  

 ĐS: 3,27m/s2; 26,15N; 4kg; 2kg 

 

Bài 10: Cho hệ nhƣ hình vẽ: 1m =3kg, 2m =2kg, 3m =1kg, F = 

12N. Bỏ qua ma sát và khối lƣợng của dây nối. Tìm gia tốc của mỗi vật và 

lực căng của dây nối các vật.  
ĐS: 2m/s2; 6N; 2N 

Bài 11: Cho hệ thống nhƣ hình vẽ: 1m =1,6 kg, 2m = 400g. Bỏ qua ma sát, khối lƣợng của 

dây và ròng rọc. Tìm quãng đƣờng mỗi vật đi đƣợc sau khi bắt đầu chuyển động đƣợc 0,5s 

và lực nén lên trục ròng rọc.  

 ĐS: 0,25m; 4,5N 

Bài 12: Hai vật 1m =5kg, 2m =10kg nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ 

đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Tác dụng lực F=18N theo 

phƣơng ngang lên vật 1m .  

a) Phân tích lực tác dụng lên từng vật và dây. Tính vận tốc và quãng đƣờng mỗi vật đi đƣợc sau khi bắt 

đầu chuyển động 2s 

b) Biết dây chịu lực căng tối đa 15N. Hỏi khi hai vật chuyển động dây có đứt không? 

c) Tìm độ lớn lực kéo F để dây bị đứt 
ĐS: a) 2,4m/s; 2,4m. c) F 22,5N 

Bài 13: Cho hệ nhƣ hình vẽ: 1 21 ; 2m kg m kg  , 1 2k k =0,1; F = 6N; 030  . g = 10m/s2. Tính gia tốc 

chuyển động và lực căng của dây 

(ĐS: 0,8m/s2,3,6N) 

 

 

 

O 
2 4 6 8 10 t(s) 

v(m/s) 

5 
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Bài 14: Một dây xích có chiều dài l =1m nằm trên bàn, một phần chiều dài l’ thòng 

xuống cạnh bàn. Hệ số ma sát giữa xích và bàn là k=1/3. Tìm l’ để xích bắt đầu trƣợt 

khỏi bàn  

(ĐS: 0,25m) 

Bài 15: Cho hệ nhƣ hình vẽ: 
1 25 ; 2m kg m kg  ; 030  ; k = 0,1. Tìm gia tốc của 

các vật và lực căng của dây. Cho dây không dãn và g = 10 m/s2  

(ĐS: a   0,1m/s2; T20,2 N) 

Bài 16*: Cho hệ nhƣ hình vẽ: 1 23 ; 2m kg m kg  ; 030  ; 

g=10m/s2. Bỏ qua ma sát. Tính gia tốc của mỗi vật.  

(ĐS: 2 2

1 21,43 / ; 0,71 /a m s a m s  ) 

II. Bài tập trắc ngiệm: 

1) Một vật đang chuyển động với vận tốc không đổi. Tổng lực F tác dụng vào vật đƣợc xác định bởi: 

  A. F = v2 /2m  B. F = mv  C. F = mg  D. F = 0 

2) Vận tốc của một vệ tinh của Trái đất có giá trị bằng: 

  A. 
hR

GM
v


   B. 

hR

GM
v


   C. 

hR

M
Gv


   D. 

hR

M
Gv


  

3) áp lực của xe tác dụng lên cầu bằng: 

 A. N = m(g- v2 /R)  B. N = m(g+ v2 /R)  C. N = m(g - a2 /R)  D. N = m(g + a2 /R) 

4) Phóng một vật thẳng lên trời với vận tốc đầu v0, khi lên tới 2/3 độ cao tối đa vận tốc của vật là: 

  A. v0 / (3 ) 1/2  B. v0/3  C. 2v0/3  D. Một đáp án khác  

5) Hai xe ô tô cùng chạy trên đƣờng thẳng nằm ngang, tỉ số khối lƣợng giữa chúng là m1:m2 = 1:2; tỉ số 

vận tốc là v1:v2 = 2:1. Sau khi cùng tắt máy, xe (1) đi thêm đƣợc quãng đƣờng s1, xe (2) đi thêm đƣợc 

quãbg đƣờng s2. Cho rằng hệ số ma sát của mặt đƣờng đặt vào hai xe là nhƣ nhau, lực cản không khí 

không đáng kể, ta có: 

 A. s1: s2 =1:2  B. s1: s2 =1:1  C. s1: s2 =2:1  D. s1: s2 = 4:1 
6) Một máy bay trực thăng bay lên thẳng với gia tốc a, khi đó có một đanh ốc bị sút ra khỏi trần máy 

bay và rơi xuống, gia tốc của đanh ốc đối với mặt đất là:  

 A. g   B. a  C. g-a  D. g+a  

7) Hai vật khối lƣợng lần lƣợt M1 và M2 với M1 > M2 đƣợc nối với nhau bằng một sợi dây khối lƣợng 

không đáng kể, buộc một sợi dây vào một trong hai vật để có thể kéo chúng đi theo hƣớng này hoặc 

hƣớng kia trên mặt bàn có ma sát. Kết luận nào sau đây không đúng: 

 A. Lực căng của dây nối đặt vào hai vật có độ lớn bằng nhau  

bất kể tính chất của chuyển động.   

 B. Để cho hai vật có chuyển động thẳng đều thì dù buộc dây kéo vào M1 hay M2, độ lớn của lực kéo 
cũng nhƣ nhau 

 C. Để cho hai vật có chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a thì dù buộc dây kéo vào M1 hay M2, độ 

lớn của lực kéo cũng nhƣ nhau 

D. Với cùng một gia tốc có độ lớn a; lực căng của dây nối hai vật có cùng độ lớn dù buộc dây kéo 

vào M1 hay M2 

8) Bỏ qua ma sát của mặt phẳng, gia tốc của hai vật đƣợc tính bởi hệ thức:  

 A. (M1-M2)g. sin/(M1+M2)  

 B. (M1sin- M2)g /(M1+M2) 

 C. (M2 - M1sin)g /(M1+M2)  

  D. Hệ thức A hoặc B  

9) Cho  =30o; M1= 3kg; M2 =2kg; g=10m/s2. Lực căng của dây nối giữa hai vật bằng: 

 A. 20 N  B. 18 N   C. 22 N  D. Một đáp số khác  

10) Trong hình vẽ chiếc xe lăn nhỏ khối kƣợng 5 kg đƣợc thả từ điểm A cho trƣợt 

xuống một mặt dốc nghiêng 30o với gia tốc không đổi 2 m/s2. Lực ma sát giữa mặt 

phẳng nghiêng và xe lăn là bao nhiêu Newton?  
 A. 5 N  B. 15 N  

 C. 7,5.(3)1/2 N  D. Một đáp số khác  

11) Từ một độ cao, ném đồng thời hai vật theo phƣơng ngang với vận tốc khác nhau v1>v2 
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 A. vật 1 sẽ rơi chạm đất trƣớc vật 2  B. vật 1 sẽ rơi xa hơn vật 2 

 C. Cả hai vật chạm đất cùng lúc  D. Câu B và C đều đúng 

12) Vật m trên mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát trƣợt là k, góc nghiêng của dốc là 

. Phát biểu nào sau đây là đúng:  

A. Vật nằm yên trên mặt dốc, nếu tăng dần khối lƣợng m đến một giá trị nào đó, 

nó sẽ trƣợt xuống 

 B. Khi m trƣợt xuống, nó sẽ tác dụng lên mặt dốc một lực lớn hơn lúc nó đi lên 

 C. Khi m trƣợt xuống, lực ma sát có độ lớn mgcos 

 D. Cả ba phát biểu trên đều đúng 

13) Một đĩa tròn đặt nằm ngang có thể quay quang một trục thẳng đứngqua tâm đĩa. 

Trên đĩa có đặt một vật nhỏ. Ma sát giữa vật và đĩa là đáng kể. Quay đĩa quanh trục với 

vận tốc góc không đổi. Phát biểu nào sau đây là phát biểu sai: 

A. Khi vật không trƣợt trên đĩa, nó chuyển động tròn đều 

B. Lực hƣớng tâm tác dụng vào vật là lực ma sát nghỉ 

C. Có thể coi là vật nằm yên dƣới tác dụng của lực ma sát và lực ly tâm 
D. Khi vật trƣợt trên đĩa, nó chuyển động theo hƣớng của lực hƣớng tâm 

14) Vật m đƣợc treo vào một sợi dây chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phƣơng thẳng đứng hƣớng 

xuống với gia tốc a= 0,7g. Lực căng dây khi đó là: 

A. bằng mg  B. bé hơn mg  C. lớn hơn mg  D. bằng không 

15) Hai vật M và m đƣợc treo vào một ròng rọc nhẹ nhƣ hình. Biết rằng M > m. Buông hệ tự do, 

M sẽ đi xuống nhanh dần đều với gia tốc là: 

A. g   B. g
m

M
 C. g

mM

mM




 D. g

Mm

mM 
 

 

Đáp án 

1D 2 A 3B  4A 5D 6A  7D   8D  9B   10B 

11D  12 C  13D  14B  15C 

 
  

 

 

  

Tổng hợp và phân tích lực. 

Câu 1: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là 

đúng? 

  A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.  B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.  

  C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 v F2.  D. Trong mọi trƣờng hợp: 1 2 1 2F F F F F      

Câu 2: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là: 

  A. 21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  cosα  B. 21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  cosα.  

  C. 2121 2 FFFFF  cosα  D. 21

2

2

2

1

2 2 FFFFF   

Câu 3: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 12N,20N,16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của 

2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu? 

  A. 4N  B. 20N  C. 28N D. Chƣa thể kết luận 
Câu 4: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N.  

Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực? 

  A. 25N B. 15N  C. 2N D. 1N 

Câu 5: Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào?  

  A. 12N,12N B. 16N,10N C. 16N,46N  D. 16N,50N 

Câu 6: Hai lực 1F  và 2F vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai 

lực này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) 

 A. 300 và 600  B. 420 và 480 C. 370 và 530  D. Khác A, B, C 

 

ĐỀ ÔN TẬP ĐỘNG LỰC HỌC SỐ 1 
1

3 
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Câu 7: Có hai lực đồng quy 
1F  và 

2F . Gọi   là góc hợp bởi 
1F  và 

2F  và 
1 2F F F  . Nếu 

1 2F F F   

thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 8: Có hai lực đồng quy 
1F  và 

2F . Gọi   là góc hợp bởi 
1F  và 

2F  và 
1 2F F F  . Nếu 

1 2F F F   

thì: 

 A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 9: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng 

có độ lớn bằng 600N.  

  A.  = 00 B.  = 900 C.  = 1800  D. 120o 

Câu 10: Có hai lực đồng quy 
1F  và 

2F . Gọi   là góc hợp bởi 
1F  và 

2F  và 
1 2F F F  . Nếu 

2 2

1 2F F F   thì: 

 A.  = 00 B.  = 900  C.  = 1800  D. 0<  < 900 

Câu 11: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực là 120o. Độ lớn của hợp lực: 

  A. 60N B. 30 2  N.   C. 30N.  D. 15 3 N  

Câu 12: Phân tích lực F  thành hai lực 1F  và 2F hai lực này  
vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100N; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 là: 

  A. F2 = 40N.  B. 13600 N C. F2 = 80N.  D. F2 = 640N.  

Câu 13: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 12N,15N,9N. Hỏi góc giữa 2 lực 12N và 9N 
bằng bao nhiêu? 

 A.  = 300  B.  = 900  C.  = 600  D.  = 45°  

Câu 14: Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc  . Hợp lực của chúng có độ lớn: 

 A. F = F1+F2 B. F= F1-F2  C. F= 2F1Cos   D. F = 2F1cos  / 2  

Câu 15: Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt 
phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn.  

 A. 15N B. 30N C. 25N D. 20N.  

Ba định luật Niu-tơn. 

Câu 16: Chọn câu đúng 

Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 

 A. tác dụng vào cùng một vật.  B. tác dụng vào hai vật khác nhau.  

 C. không bằng nhau về độ lớn.  D. bằng nhau về độ lớn nhƣng không cùng giá.  

Câu 17: Chọn câu phát biểu đúng.  

 A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động đƣợc.  
 B. Lực tác dụng luôn cùng hƣớng với hƣớng biến dạng.  

  C. Vật luôn chuyển động theo hƣớng của lực tác dụng.  

  D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi 

Câu 18:Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? 

 A. Vật chuyển động tròn đều.  

  B. Vật chuyển động trên một đƣờng thẳng.  

  C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.  

  D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.  

Câu 19: Đại lƣợng đặc trƣng cho mức quán tính của một vật là: 
  A. trọng lƣơng.  B. khối lƣợng.   C. vận tốc.  D. lực.  

Câu 20: Chọn phát biểu đúng nhất.  

 A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hƣớng trùng với hƣớng chuyển động của vật.  

 B. Hƣớng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hƣớng biến dạng của vật.  

  C. Hƣớng của lực trùng với hƣớng của gia tốc mà lực truyền cho vật.  

 D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.  

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.  

  B. Vật chuyển động đƣợc là nhờ có lực tác dụng lên nó.  

  C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.  
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  D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.  

Câu 22: Một vật có khối lƣợng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi đƣợc 

200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là: 

 A. 4N  B. 1N  C. 2N  D. 100N 

Câu 23: Chọn phát biểu đúng.  

 Ngƣời ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ:  

 A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.  

  B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa  
 C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.  

  D. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực 

do búa tác dụng vào đinh.   

Câu 24: Quả bóng khối lƣợng 500g bay với vận tốc 72km/h đến đập vuông góc vào một bức tƣờng rồi 

bật trở ra theo phƣơng cũ với vận tốc 54km/h. Thời gian va chạm là 0,05s. Tính lực của bóng tác dụng 

lên tƣờng  

 A. 700N  B. 550N  C. 450N  D. 350N 

Câu 25:Một quả bóng, khối lƣợng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tƣờng và bay 

ngƣợc lại với tốc độ 20m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tƣờng có độ lớn và 
hƣớng: 

  A. 1000N, cùng hƣớng chuyển động ban đầu của bóng 

  B. 500N, cùng hƣớng chuyển động ban đầu của bóng 

  C. 1000N, ngƣợc hƣớng chuyển động ban đầu của bóng 

  D. 200N, ngƣợc hƣớng chuyển động ban đầu của bóng 

Câu 26: Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lƣợng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 

2s. Đoạn đƣờng mà vật đó đi đƣợc trong khoảng thời gian đó là: 

 A. 8m  B. 2m  C. 1m  D. 4m  

Câu 27: Một quả bóng có khối lƣợng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu 
thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng: 

 A. 0,008m/s B. 2m/s   C. 8m/s  D. 0,8m/s 

Câu 28: Chọn câu phát biểu đúng.  

  A. Khi vật thay đổi vận tốc thì bắt buộc phải có lực tác dụng vào vật.  

 B. Vật bắt buộc phải chuyển động theo hƣớng của lực tác dụng vào nó.  

 C. Nếu không còn lực nào tác dụng vào vật đang chuyển động thì vật phải lập tức dừng lại.  

 D. Một vật không thể liên tục chuyển động mãi mãi nếu không có lực nào tác dụng vào nó.  

Câu 29: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lƣợng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 

2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là: 
  A. 2 N.  B. 5 N.  C. 10 N.  D. 50 N.  

Câu 30: Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lƣợng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời 

gian 2s. Quãng đƣờng mà vật đi đƣợc trong khoảng thời gian đó là: 

   A. 0,5 m.  B. 1 m.  C. 2 m.  D. 3 m.  

Câu 31: Một ô tô khối lƣợng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm đƣợc 

500m rồi dừng lại. Chọn chiều dƣơng là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là: 

   A. 800 N.  B. - 800 N.  C. 400 N.  D. - 400 N.  

Câu 32: Lực F  truyền cho vật khối lƣợng 1m  gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lƣợng 2m  gia tốc 

6m/s². Lực F  sẽ truyền cho vật khối lƣợng 1 2m m m  gia tốc: 

  A. 1,5 m/s².  B. 2 m/s².  C. 4 m/s².  D. 8 m/s².  

Câu 33: Một vật có khối lƣợng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi 

đƣợc quãng đƣờng 50cm vận tốc đạt đƣợc 0,9m/s thì lực tác dụng.  

 A. 38,5N  B. 38N C. 24,5N  D. 34,5N 

Câu 34: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật 

 A. Cùng chiều với chuyển động.  

 B. Cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.  

 C. Ngƣợc chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.  
 D. Ngƣợc chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi 
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Câu 35: Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật 

 A. có hƣớng trùng với hƣớng chuyển động của vật.  

 B. có hƣớng không trùng với hƣớng chuyển động của vật.  

  C. có hƣớng trùng với hƣớng của gia tốc của vật 

 D. Khi vật chuyển động thẳng đều có độ lớn thay đổi.  

Câu 36: Khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất thì nó sẽ: 

 A. chỉ biến dạng mà không biến đổi vận tốc.  B. chuyển động thẳng đều mãi.  

 C. chỉ biến đổi vận tốc mà không bị biến dạng.  D. bị biến dạng hoặc biến đổi vận tốc.  

Lực hấp dẫn. 

Câu 37: Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và do Mặt 

Trời tác dụng lên Trái Đất.  

 A. Hai lực này cùng phƣơng, cùng chiều.  

 B. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn.  

 C. Hai lực này cùng phƣơng, ngƣợc chiều, cùng độ lớn.  

  D. Phƣơng của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau.  

Câu 38:Phát biểu nào sau đây là đúng.  

 A. Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.  
 B. Để xác định trọng lực tác dụng lên vật ngƣời ta dùng lực kế.  

 C. Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lƣợng của vật.  

 D. Trọng lƣợng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó.  

Câu 39: Với các quy ƣớc thông thƣờng trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất đƣợc 

tính bởi công thức: 

 A. 2/g GM R   B.  
2

/g GM R h   C. 2/g GMm R   D.  
2

/g GMm R h   

Câu 40: Đơn vị đo hằng số hấp dẫn:  
 A. kgm/s2  B. Nm2/kg2  C. m/s2 D. Nm/s 

Câu 41: Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lƣợng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa 

chúng với trọng lƣợng của một quả cân có khối lƣợng 20g. Lấy g = 10m/s2.  

  A. Nhỏ hơn.  B. Bằng nhau  C. Lớn hơn.  D. Chƣa thể biết.   

Câu 42: Một vật ở trên mặt đất có trọng lƣợng 9N. Khi ở một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính 

Trái Đất) thì nó có trọng lƣợng bằng bao nhiêu? 

 A. 81N  B. 27N  C. 3N  D. 1N 

Câu 43: Với các ký hiệu nhƣ SGK, khối lƣợng M của Trái Đất đƣợc tính theo công thức:  

 A. 2 /M gR G   B. M = gGR2 C. 2 /M GR g   D. 2 /M Rg G  

Câu 44: Một vật khối lƣợng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lƣợng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách 
tâm Trái Đất 2R (R: bán kính Trái Đất) thì có trọng lƣợng bằng:  

 A. 10N B. 5N  C. 2,5N  D. 1N 

Câu 45: Gia tốc rơi tự do của vật càng lên cao thì:  

 A. càng tăng.  B. càng giảm.  C. giảm rồi tăng D. không thay đổi.  

Câu 46: Biết bán kính của Trái Đất là R. Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45N, 

khi lực hút là 5N thì vật ở độ cao h bằng:  

 A. 2R.  B. 9R.  C. 2 / 3R .  D. / 9R   
Câu 47: Chọn câu đúng. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn:  

 A. lớn hơn trọng lƣợng của hòn đá.  B. nhỏ hơn trọng lƣợng của hòn đá.  

 C. bằng trọng lƣợng của hòn đá.  D. bằng 0.  

Câu 48: Tỉ số giữa trọng lƣợng của nhà du hành trong con tàu vũ trụ đang bay quanh Trái Đất trên quỹ 
đạo có bán kính 2R (R là bán kính Trái Đất) và trọng lƣợng của ngƣời ấy khi còn ở mặt đất bằng: 

  A. 1.   B. 2.  C. 1/ 2   D. 1/ 4  

Câu 49: Một vật có khối lƣợng 8,0kg trƣợt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0m/s2. Lực 
gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lực của vật. Lấy g = 10m/s2.  

 A. 1,6N; nhỏ hơn.  B. 4N; lớn hơn.  C. 16N; nhỏ hơn.   D. 160N; lớn hơn.  

§12. Lực đàn hồi 

Câu 50: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi? 

 A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.  
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 B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không 

có giới hạn.  

 C. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng.  

 D. Lực đàn hồi luôn ngƣợc hƣớng với biến dạng.  

Câu 51: Điều nào sau đây là sai khi nói về phƣơng và độ lớn của lực đàn hồi? 

 A. Với cùng độ biến dạng nhƣ nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thƣớc và bản chất của 

vật đàn hồi.  

 B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc.  
 C. Với các vật nhƣ lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hƣớng dọc theo trục của vật.  

 D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng.  

Câu 52: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 24cm thì lực dàn hồi của nó 

bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 

 A. 22cm  B. 28cm  C. 40cm  D. 48cm 

Câu 53: Phải treo một vật có khối lƣợng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100N/m để lò xo dãn 

ra đƣợc 10cm? Lấy g = 10m/s2   

  A. 1kg  B. 10kg  C. 100kg  D. 1000kg 

Câu 54: Chọn đáp án đúng. Phải treo một vật có trọng lƣợng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 
k = 100N/m để nó dãn ra đƣợc 10cm. Lấy g = 10m/s2.? 

 A. 1000N  B. 100N  C. 10N  D. 1N 

Câu 55: Trong 1 lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 21cm. Lò xo đƣợc giữ cố định tại 1 đầu, còn đầu kia 

chịu 1 lực kéo bằng 5,0N. Khi ấy lò xo dài 25cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? 

 A. 1,25N/m  B. 20N/m  C. 23,8N/m  D. 125N/m 

Câu 56: Dùng một lò xo để treo một vật có khối lƣợng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu 

treo thêm một vật có khối lƣợng 150 g thì độ giãn của lò xo là:  

  A. 1 cm  B. 2 cm  C. 3 cm  D. 4 cm 

Câu 57: Một lò xo khi treo vật m = 100g sẽ dãn ra 5cm. Khi treo vật m', lò xo dãn 3cm. Tìm m'.  
 A. 0,5 kg B. 6 g.  C. 75 g  D. 0,06 kg.  

Câu 58: Ngƣời ta treo một vật có khối lƣợng 0,3kg vào đầu dƣới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò 

xo dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy 210 /g m s . Độ cứng của lò xo 

là:  

  A. 9,7 /N m  B. 1 /N m   C. 100 /N m   D. Kết quả khác 

§13. Lực ma sát 
Câu 59: Chọn phát biểu đúng.  

 A. Khi có lực đặt vào vật mà vật vẫn đứng yên nghĩa là đã có lực ma sát.  

 B. Lực ma sát trƣợt luôn tỉ lệ với trọng lƣợng của vật.  

 C. Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc.  

 D. Tất cả đều sai.  

Câu 60: Chọn phát biểu đúng.  

 A. Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển độngcủa vật.  

 B. Hệ số ma sát trƣợt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ.  

 C. Hệ số ma sát trƣợt phụ thuộc diện tích tiếp xúc.  
 D. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.  

Câu 61: Chọn câu sai:  

 A. Lực ma sát trƣợt chỉ xuất hiện khi có sự trƣợt tƣơng đối giữa hai vật rắn.  

 B. Hƣớng của lực ma sát trƣợt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngƣợc chiều chuyển động tƣơng đối.  

 C. Viên gạch nằm yên trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ.  

 D. Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và hệ số ma sát lăn bằng hệ số ma sát 

trƣợt.  

Câu 62: Chọn phát biểu đúng.  

 A. Lực ma sát trƣợt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc.  

  B. Lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp  
xúc.  

 C. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực.  
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 D. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng 

nhau.  

Câu 63: Phát biểu nào sau đây là không chính xác?  

 A. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trƣợt.  

 B. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với lực đặt vào vật.  

 C. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.  

  D. Khi vật chuyển động hoặc có xu hƣớng chuyển động đối với mặt tiếp xúc với nó thì phát sinh lực 

ma sát.  
Câu 64: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc 

tăng lên? 

 A. tăng lên   B. giảm đi   

 C. không đổi   D. Tùy trƣờng hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi 

Câu 65: Một tủ lạnh có khối lƣợng 90kg trƣợt thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trƣợt giữa tủ lạnh và 

sàn nhà là 0,50. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phƣơng ngang bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.  

  A. F = 45 N  B. F = 450N  C. F > 450N   D. F = 900N 

Câu 66: Một chiếc tủ có trọng lƣợng 1000N đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và 

sàn là 0,6N. Hệ số ma sát trƣợt là 0,50. Ngƣời ta muốn dịch chuyển tủ nên đã tác dụng vào tủ lực theo 
phƣơng nằm ngang có độ lớn:  

 A. 450N  B. 500N  C. 550N  D. 610N 

Câu 67: Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trƣợt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trƣợt giữa 

vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi đƣợc 1 quãng đƣờng bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10m/s2.  

 A. 20m  B. 50m  C. 100m  D. 500m 

Câu 68: Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì:  

 A. Trọng lực cân bằng với phản lực  B. Lực kéo cân bằng với lực ma sát với mặt đƣờng 

 C. Các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau  D. Trọng lực cân bằng với lực kéo 

Câu 69: Lực ma sát nào tồn tại khi vật rắn chuyển động trên bề mặt vật rắn khác? 
 A. Ma sát nghỉ   B. Ma sát lăn hoặc ma sát trƣợt 

  C. Ma sát lăn   D. Ma sát trƣợt 

Câu 70: Chọn câu đúng. Chiều của lực ma sát nghỉ:  

 A. ngƣợc chiều với vận tốc của vật.  B. ngƣợc chiều với gia tốc của vật.  

 C. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.  D. vuông góc với mặt tiếp xúc.  

Câu 71: Một xe hơi chạy trên đƣờng cao tốc với vận tốc có độ lớn là 15m/s. Lực hãm có độ lớn 3000N 

làm xe dừng trong 10s. Khối lƣợng của xe là 

 A. 1500 kg  B. 2000kg  C. 2500kg D. 3000kg 

Câu 72: Một ngƣời có trọng lƣợng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng nghiêng, đã đẩy 
một vật có trọng lƣợng 90N trƣợt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi. Lực ma sát tác dụng lên 

vật có độ lớn:  

 A. nhỏ hơn 30N   B. 30N   

 C. 90N   D. Lớn hơn 30N nhƣng nhỏ hơn 90N  

Câu 73: Một vật trƣợt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó 

giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trƣợt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:  

 A. giảm 3 lần.  B. tăng 3 lần.  C. giảm 6 lần.  D. không thay đổi.  

Câu 74: Một vật trƣợt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng 2 lần thì 

độ lớn lực ma sát trƣợt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:  
  A. tăng 2 lần.  B. tăng 4 lần.  C. giảm 2 lần.  D. không đổi.  

Câu 75: Một vật trƣợt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lƣợng của vật đó giảm 2 

lần thì hệ số ma sát trƣợt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:  

  A. tăng 2 lần.  B. tăng 4 lần.  C. giảm 2 lần.  D. không đổi.  

Câu 76: Một ngƣời đẩy một vật trƣợt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ 

lớn 300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trƣợt tác dụng lên vật sẽ:  

 A. lớn hơn 300N.   B. nhỏ hơn 300N  

 C. bằng 300N.   D. bằng trọng lƣợng của vật.  

Câu 77: Một ngƣời đẩy một vật trƣợt thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm 
ngang có độ lớn 400N. Khi đó, độ lớn lực ma sát trƣợt tác dụng lên vật sẽ:  
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 A. lớn hơn 400N.   

 B. nhỏ hơn 400N.   

 C. bằng 400N.  

 D. bằng độ lớn phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật.  

Câu 78: ngƣời ta đẩy một cái thùng có khối lƣợng 50kg theo phƣơng ngang bằng một lực 150N. Hệ số 

ma sát giữa thùng và mặt sàn là 0,35. Lấy g=10m/s2. Hỏi thùng có chuyển động không?. Lực ma sát tác 

dụng lên thùng là bao nhiêu? 

 A. thùng chuyển động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 175N.  
 B. thùng chuyển động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 170N.  

 C. thùng không chuyển động. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng là 150N.  

 D. thùng không chuyển động. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng là 175N.  

§14. Lực hƣớng tâm 

Câu 79: Chọn phát biểu sai 

 A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hƣớng tâm.  

 B. Xe chuyển động vào một đoạn đƣờng cong (khúc cua), lực đóng vai trò hƣớng tâm luôn là lực ma 

sát.  

 C. Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng 
vai trò lực hƣớng tâm.  

 D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ 

đóng vai trò lực hƣớng tâm.  

Câu 80: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều? 

 A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hƣớng tâm.  

 B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hƣớng tâm.  

 C. Vật chỉ chịu tác dụng của lực hƣớng tâm.  

 D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phƣơng tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo 

sát.  
Câu 81: Một ôtô có khối lƣợng 1200kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vƣợt (coi là cung tròn) với 

tốc độ có độ lớn là 36km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vƣợt là 50m. Lấy g = 10m/s2. Áp lực của 

ôtô vào mặt đƣờng tại điểm cao nhất theo đơn vị kN:  

  A. 119,5  B. 117,6  C. 14,4  D. 9,6 

Câu 82: Chọn câu sai 

 A. Lực nén của ôtô khi qua cầu phẳng luôn cùng hƣớng với trọng lực 

 B. khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hƣớng với trọng lực 

 C. Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt đƣờng và lực 

ma sát nghỉ 
 D. Lực hƣớng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an toàn  

Câu 83: Ở những đoạn đƣờng vòng, mặt đƣờng đƣợc nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích 

nào kể sau đây? 

 A. Giới hạn vận tốc của xe  B. Tạo lực hƣớng tâm  

 C. Tăng lực ma sát   D. Cho nƣớc mƣa thoát dễ dàng.  

Câu 84: Chọn câu sai 

 A. Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động 

 B. Vectơ hợp lực có hƣớng trùng với hƣớng của vectơ gia tốc vật thu đƣợc 

 C. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau 
 D. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng lên vệ 

tinh 2 lực cân bằng.  

Câu 85: Một tài xế điều khiển một ôtô có khối lƣợng 1000kgchuyển động quanh vòng tròn có bán kính 

100m nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn là 10m/s. Lực ma sát cực đại giữa lốp 

xe và mặt đƣờng là 900N. Ôtô sẽ:  

 A. trƣợt vào phía trong của vòng tròn.  B. Trƣợt ra khỏi đƣờng tròn.  

 C. Chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.  D. Chƣa đủ cơ sở để kết luận  

Câu 86: Một xe đua chạy quanh một đƣờng tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có 

độ lớn là 50m/s. Khối lƣợng xe là 2. 103 kg. Lực hƣớng tâm tác dụng lên xe lúc này là  
 A. lực đẩy của động cơ   B. lực hãm  



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  78   

 C. lực ma sát  D. lực của vô – lăng (tay lái ) 

Câu 87: . Một xe đua chạy quanh một đƣờng tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có 

độ lớn là 50m/s. Khối lƣợng xe là 2. 103 kg. Độ lớn của lực hƣớng tâm của chiếc xe là:  

 A. 10 N  B. 4. 102 N  C. 4. 103 N  D. 2. 104 N 

Câu 88: Một vật nặng 4,0kg đƣợc gắn vào một dây thừng dài 2m. Nếu vật đó quay tự do thành một 

vòng tròn quanh trục thẳng đứng gắn với đầu dây thì sức căng của dây là bao nhiêu khi căng tối đa và 

vật có vận tốc 5m/s? 

   A. 5,4N B. 10,8N  C. 21,6N  D. 50N  

Câu 89: Một vật khối lƣợng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc. Vật đã vạch nên đƣờng tròn bán 

kính R. Vật đã chuyển động tròn nên lực đóng vai trò lực hứơng tâm là:  

 A. Trọng lực   B. Phản lực của đĩa 

 C. Lực ma sát nghỉ   D. Hợp lực của 3 lực trên.  

Câu 90: Trong thang máy, một ngƣời có khối lƣợng 60 kg  

đứng yên trên một lực kế bàn. Lấy g = 10 m/s2. Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 

m/s2, lực kế chỉ:  

 A. 0 N.  B. 588 N.  C. 612 N.  D. 600 N.  
Câu 91: Chọn câu sai:  

 A. Vật có khối lƣợng càng lớn thì rơi tự do càng chậm vì 

khối lƣợng lớn thì quán tính lớn.  

 B. Nếu độ biến dạng đàn hồi x của vật biến thiên theo thời gian thì lực đàn hồi của vật cũng biến 

thiên cùng quy luật với x 

 C. Nguyên tắc của phép cân với các quả cân là so sánh khối lƣợng của vật với khối lƣợng chuẩn 

thông qua so sánh trọng lực tác dụng lên chúng.  

 D. Mặt Trăng sẽ chuyển động thẳng đều nếu đột nhiên lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất mất 

đi.  

 

§15. Chuyển động ném ngang 

Câu 92: Một quả bóng đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s từ độ cao 

45m và rơi xuống đất sau 3s. Hỏi tầm bay xa (theo phƣơng ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g 

= 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.   

  A. 30m  B. 45m  C. 60m  D. 90m 

Câu 93: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. 

Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phƣơng ngang). Lấy 

g = 10m/s2. Thời gian rơi của bi là:  
 A. 0,25s  B. 0,35s  C. 0,5s  D. 0,125s 

Câu 94: Một quả bóng đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s và rơi 

xuống đất sau 3s. Hỏi quả bóng đƣợc ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không 

khí.  

 A. 30m  B. 45m  C. 60m  D. 90m 

Câu 95: Một vật đƣợc ném ngang từ độ cao h = 9m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 

18m. Tính vo. Lấy g = 10m/s2.  

 A. 19m/s  B. 13,4m/s C. 10m/s  D. 3,16m/s 

Câu 96: Một vật đƣợc ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt đƣợc là 2m. Vận tốc ban đầu của vật là: 

(Lấy g =10 m/s2) 
 A. 10 m/s.  B. 2,5 m/s.  C. 5 m/s.  D. 2 m/s.  

Câu 97: Một vật đƣợc ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu 0 20 /v m s  theo phƣơng nằm ngang. bỏ 

qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s . Tầm ném xa của vật là:  

 A. 30 m B. 60 m.  C. 90 m.  D. 180 m.  

Câu 98: Hai vật ở cùng một độ cao, vật I đƣợc ném ngang với vận tốc đầu 0v , cùng lúc đó vật II đƣợc 

thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng? 
 A. Vật I chạm đất trƣớc vật II.  

 B. Vật I chạm đất sau vật II 

 C. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.  
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 D. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lƣợng của mội vật.  

Câu 99: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với vận tốc  

0V  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo 

phƣơng vận tốc ban đầu, Oy hƣớng thẳng đứng xuống dƣới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc 

của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức:   

  A. 
0v v gt    B. 2 2 2

0v v g t    C. 0v v gt    D. v gt  

Câu 100: Một vật đƣợc ném theo phƣơng ngang với tốc độ 
0 10 /V m s  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn 

hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
0V , Oy hƣớng thẳng đứng xuống 

dƣới, gốc thời gian là lúc ném. Phƣơng trình quỹ đạo của vật là: (với g = 10 m/s2) 

 A. 210 5y t t   B. 210 10y t t    C. 20,05y x  D. 20,1y x  

 

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HƠP SỐ 12 

 

  

 

 

  

Câu 1. Có ba chuyển động với các vectơ vận tốc và gia tốc nhƣ sau nhƣ sau. Chuyển động nào là 
chuyển động tròn đều?  

a vv va a
(h.1) (h.2) (h.3)

 
 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Không hình nào 

Câu 2. Trục máy quay n vòng /phút. Suy ra tốc độ góc  tính theo rad/s là bao nhiêu? 

 A. 2n B. 
.n

30


 C. 42n2 D. Đáp số khác 

Câu 3. Chọn câu sai:  

Véc tơ gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều 

 A. đặt vào chuyển động tròn B. có độ lớn không đổi 

 C. có phƣơng và chiều không đổi D. luôn hƣớng vào tâm của quỹ đạo tròn 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A B B C C A C D B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C C B D D B D D B C 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án C C B D A B C A C C 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án D A A D C D C A A B 

Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Đáp án A D A C B A C D A B 

Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Đáp án D B A C D C D C D  

Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Đáp án D B B C B D B C B C 

Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Đáp án B A D D D B B C B B 

Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Đáp án D B B D B C D B B B 

Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Đáp án A C C B B  B C B C 

ĐỀ ÔN TẬP: ĐỘNG LỰC HỌC SỐ 2 
14 
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Câu 4. Chọn câu đúng:  

Độ lớn của gia tốc hƣớng tâm trong chuyển động tròn đều là:  

 A. aht = v2r B. aht = v2 r C. aht = v2  D. aht = v2 /r 

Câu 5. Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m. biết rằng nó đi đƣợc 5 

vòng trong một giây. Hãy xác định gia tốc hƣớng tâm của nó.  

 A. 395,3m/s2 B. 128,9m/s2 C. 569,24m/s2 D. 394,4m/s2 

Câu 6. Tác dụng vào một vật đồng thời hai lực 
1F  và 

2F  trong đó F1 = 30N và F2 = 40N. Nhận xét nào 

sau đây là đúng? 

 A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 70N.  B. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 10N.  

 C. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 50N.  D. Chƣa đủ cơ sở để kết luận.  

Câu 7. Trong những trƣờng hợp nào sau đây vật chuyển động chịu tác dụng của hợp lực khác không.  
 A. Xe đƣợc đẩy lên dốc đều 

 B. Ngƣời nhảy dù đang rơi thẳng đứng xuống 

 C. Viên bi gắn ở đầu sợi dây đƣợc quay chuyển động tròn đều trong mặt phẳng ngang.  

 D. Cả ba trƣờng hợp A, B và C 

Câu 8. Hai xe tải cùng xuất phát từ một ngã tƣ đƣờng phố chạy theo hai đƣờng cắt nhau dƣới một góc 

vuông. Xe thứ nhất chạy với vận tốc 30km/h và xe thứ hai 40km/h. Hai xe rời xa nhau với vận tốc tƣơng 

đối bằng 

 A. 10km/h B. 35km/h C. 70km/h D. 50km/h 

Câu 9. Hai lực 1F  và 2F vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực 

này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) 

 A. 300 và 600 B. 420 và 480 C. 370 và 530 D. Khác A, B, C 

Câu 10. Các giọt nƣớc mƣa rơi đều thẳng đứng vận tốc v1. Một xe lửa chạy thẳng đều theo phƣơng 

ngang với vận tốc v1 = 17,3m/s. Các giọt nƣớc mƣa bám vào cửa kính và chạy dọc theo hƣớng hợp 300 
với phƣơng thẳng đứng. Vận tốc rơi thẳng đều của các giọt nƣớc mƣa là 

 A. 34,6m/s B. 30m/s C. 11,5m/s D. Khác A, B, C  

Câu 11: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực? 

 A. Trọng lực đƣợc xác định bởi biểu thức P= mg 

 B. trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí của vật trên trái đất 

 C. trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lƣợng của chúng 

 D. trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật 

Câu 12: lực đàn hồi xuất hiện khi:  

 A. vật đứng yên  B. vật chuyển động có gia tốc 
 C. vật đặt gần mặt đất  D. vật có tính đàn hồi bị biến dạng 

Câu 13: lực ma sát trƣợt xuất hiện khi:  

 A. vật đặt trên mặt phẳng nghiêng 

 B. vật bị biến dạng 

 C. vật chịu tác dụng của ngoại lực nhƣng nó vẫn đứng yên 

 D. vật trƣợt trên bề mặt nhóm của vật khác 

Câu 14: phép phân tích lực cho phép ta:  

 A. thay thế một lực bằng một lực khác 

 B. thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần 

 C. thay thế nhiều lực bằng một lực duy nhất 
 D. thay thế các vectơ lực bằng vectơ gia tốc 

Câu 15: vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. kết luận nào sau đây là đúng? 

 A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực 

 B. không có lực nào tác dụng lên vật, hoặc là có các lực tác dụng lên vật nhƣng chúng cân bằng nhau 

 C. vật không chịu tác dụng của lực ma sát 

 D. gia tốc của vật không thay đổi 

Câu 16: trƣờng hợp nào sau đây không liên quan đến tính quán tính của vật? 

 A. khi áo có bụi ta giũ mạnh, áo sẽ sạch bụi.  

 B. bút máy tắc mực, ta vẩy cho mực ra 
 C. khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc 
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 D. khi đang chạy nếu bị vấp, ngƣời sẽ ngã về phía trƣớc.  

Câu 17: hai lực cân bằng không thể có:  

 A. cùng hƣớng B. cùng phƣơng C. cùng giá D. cùng độ lớn 

Câu 18: lực hấp dẫn giữa hai vật chỉ đáng kể khi các vật có:  

 A. thể tích rất lớn  B. khối lƣợng rất lớn 

 C. khối lƣợng riêng rất lớn D. dạng hình cầu 

Câu 19: lực đàn hồi không có đặc điểm nào sau đây:  

 A. ngƣợc hƣớng với biến dạng B. tỉ lệ với biến dạng 
 C. không có giới hạn  D. xuất hiện khi vật bị biến dạng 

Câu 20: khi vật chuyển động tròn đều, lực hƣớng tâm là:  

 A. một trong các lực tác dụng lên vật.  

 B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật.  

 C. thành phần của trọng lực theo phƣơng hƣớng vào tâm quỹ đạo 

 D. nguyên nhân làm thay đổi độ lớn của vận tốc------------------------- 

Câu 26: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 4 N,5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp lực 

của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu? 

 A. 9N   C. 6N 
 B. 1N   D. không biết vì chƣa biết góc giữa hai lực còn lại.  

Câu 27: Một chật điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 6N,8N và 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 

8N bằng bao nhiêu? 

 A. 300   B. 450  C. 600   D. 900 

Câu 28: Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dƣới đây? Cho biệt góc giữa cặp lực đó.  

 A. 3 N,15 N;1200  C. 3 N,6 N;600 B. 3 N,13 N;1800  D. 3 N,5 N; 00 

Câu 29: Câu nào đúng? 

 Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể 

 A. nhỏ hơn F  B. lớn hơn 3F  C. vuông góc với lực F  D. vuông góc với lực 2F  
Câu 30: Câu nào đúng? 

 Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách 

 A. dừng lại ngay   B. ngả ngƣời về phía sau.  

 C. chúi ngƣời về phía trƣớc  D. ngả ngƣời sang bên cạnh.  

Câu 31: Câu nào sau đây đúng? 

 A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động đƣợc.  

 B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều đƣợc.  
 C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.  

 D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.  

 Câu 32: Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu đƣợc 

gia tốc nhƣ thế nào? 

 A. Lớn hơn  B. Nhỏ hơn  C. Không thay đổi  D. Bằng 0 

 Câu 33: Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lƣợng 2,0kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng 

thời gian 2,0s. Quãng đƣờng mà vật đi đƣợc trong khoảng thời gian đó là 

 A. 0,5 m  B. 1,0m  C. 2,0 m  D. 4,0m 

Câu 34: Một quả bóng có khối lƣợng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. Nếu 
thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s, thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao nhiêu? 

 A. 0,01 m/s  B. 0,1 m/s  C. 2,5 m/s  D. 10 m/s  

Câu 35: Một vật có khối lƣợng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi đƣợc 

80cm trong 0,05s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu? 

 A. 3,2m/s2; 6,4N  B. 0,64m/s2; 1,2N  C. 6,4 m/s2; 12,8 N D. 640 m/s2; 1280 N 

Câu 36: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lƣợng 5,0kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 

2m/s đến 8m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu? 

 A. 15 N  B. 10 N  C. 1,0 N  D. 5,0 N 

Câu 37: Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì ngƣời lái xe hãm phanh, xe đi tiếp đƣợc quãng 
đƣờng 50m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120km/h thì quãng đƣờng từ lúc hãm phanh đến 

khi dừng lại là bao nhiêu?Giả sử lực hãm trong 2 trƣờng hợp là nhƣ nhau.  

 A. 100m  B. 141m  C. 70,7m  D. 200m 
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Câu 38: Câu nào đúng? 

Trong một cơn lốc xốy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vở kính.  

 A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính bằng(về độ lớn) lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 C. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 D. Viên đá không tƣơng tác với tấm kính khi làm vỡ kính.  

Câu 39: Một ngƣời thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng ngƣời lên. Hỏi sàn nhà 

đẩy ngƣời đó nhƣ thế nào? 
 A. Không đẩy gì cả  B. Đẩy lên C. Đẩy xuống  D. Đẩy sang bên.  

Câu 40: Câu nào đúng? 

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trƣớc là 

 A. lực mà ngựa tác dụng vào xe.  B. lực mà xe tác dụng vào ngựa.  

 C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.  D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.  

Câu 41: Câu nào đúng? 

Một ngƣời có trọng lƣợng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên ngƣời đó có độ lớn 

 A. bằng 500N   B. bé hơn 500N 

 C. lớn hơn 500N   D. phụ thuộc vào nơi ngƣời đó đứng trên trái đất.  
Câu 42: Một vật có khối lƣợng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lƣợng 10N. Khi chuyển động tới một điểm 

cách tân trái đất 2R(R là bán kính trái đất) thì nó có trọng lƣợng bằng bao nhiêu Newton? 

 A. 1N  B. 5N  C. 2,5N  D. 10N 

Câu 43: Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lƣợng 2,0. 104 kg, ở cách xa nhau 40m. Hỏi lực hấp dẫn 

giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lƣợng P của mỗi xe?Lấy g = 9,8m/s2.  

 A. 34. 10 - 10 P  B. 85. 10 - 8 P  C. 34. 10 - 8 P  D. 85. 10 - 12 P 

Câu 44: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 

5N. Hỏi khi lực đàn hồi bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 

 A. 28cm  B. 48cm  C. 40cm  D. 22cm 
 Câu 45: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào 

đầu kia một lực 1,0N để nén lò xo. Khi ấy chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 

 A. 2,5cm  B. 12,5cm  C. 7,5cm  D. 9,75cm 

Câu 46: Câu nào đúng? 

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi đƣợc truyền một vận tốc đầu, vật 

chuyển động chậm dần vì có 

 A. lực ma sát  B. phản lực  C. lực tác dụng ban đầu  D. quán tính 

Câu 47: Một vận động viên môn hockey (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó 

một vận tốc đầu 10m/s. Hệ số ma sát trƣợt giữa bóng và mặt băng là 0,01. Hỏi quả bóng đi đƣợc quãng 
đƣờng bao nhiêu thì dừng lại?Lấy g = 9,8m/s2.  

 A. 39m  B. 51m  C. 45m  D. 57m 

Câu 48: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép giữa hai mặt tiếp xúc tăng 

lên? 

 A. Tăng lên  C. Không thay đổi B. Giảm đi  D. Không biết đƣợc.  

Câu 49: Bi A có trọng lƣợng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A đƣợ 

thả còn bi B đƣợc ném theo phƣơng ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí.  

Hãy cho biết câu nào sau đây đúng.  

 A. A chạm đất trƣớc B.  B. A chạm đất sau B 
 C. Cả hai chạm đất cùng lúc.  D. Chƣa đủ thông tin trả lời.  

Câu 50: Một viên bi X đƣợc ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, một viên bi Y có 

cùng kích thƣớc nhƣng có khối lƣợng gấp đôi đƣợc thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không 

khí. Hỏi điều gì sau sẽ xảy ra? 

 A. Y chạm sàn trƣớc X.    

 B. X chạm sàn trƣớc Y.  

 C. Y chạm sàn trong khi X mới đi đƣợc nửa đƣờng.  

 D. X và Y chạm sàm cùng một lúc.  

Câu 51: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40N hƣớng về phía Đông, lực F2 = 50N hƣớng về phía 
Bắc, lực F3 = 70N hƣớng về phía Tây, lực F4 = 90N hƣớng về phía Nam.  
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Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu? 

 A. 50N   B. 170N  C. 131N    D. 250N 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHƢƠNG II 

(THỜI GIAN 45’) 

HỌ VÀ TÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LỚP: . . . . . . TRƢỜNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Câu 1: Một chất điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 4 N,5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp lực 

của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu? 
 A. 9N  C. 6N 

 B. 1N  D. không biết vì chƣa biết góc giữa hai lực còn lại.  

Câu 2: Một chật điểm đứng yên dƣới tác dụng của 3 lực 6N,8N và 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N 

bằng bao nhiêu? 

 A. 300  C. 450 B. 600  D. 900 

Câu 3: Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dƣới đây? Cho biệt góc giữa cặp lực đó.  

 A. 3 N,15 N;1200  C. 3 N,6 N;600 B. 3 N,13 N;1800  D. 3 N,5 N; 00 

Câu 4: Câu nào đúng? 

 Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể 

 A. nhỏ hơn F  C. vuông góc với lực F  B. lớn hơn 3F  D. vuông góc với lực 2F  

Câu 5: Câu nào đúng? 

 Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách 

 A. dừng lại ngay   B. ngả ngƣời về phía sau. 

 C. chúi ngƣời về phía trƣớc.  D. ngả ngƣời sang bên cạnh.  

Câu 6: Câu nào sau đây đúng? 

 A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động đƣợc.  

 B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều đƣợc.  

 C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.  

 D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.  

Câu 7: Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu đƣợc gia 

tốc nhƣ thế nào? 

 A. Lớn hơn  B. Nhỏ hơn  C. Không thay đổi D. Bằng 0 

Câu 8: Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lƣợng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng 

thời gian 2,0s. Quãng đƣờng mà vật đi đƣợc trong khoảng thời gian đó là 
 A. 0,5 m  B. 2,0 m C. 1,0m D. 4,0m 

Câu 9: Một quả bóng có khối lƣợng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời 

gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s, thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao nhiêu? 

 A. 0,01 m/s  B. 2,5 m/s  C. 0,1 m/s  D. 10 m/s  

Câu 10: Một vật có khối lƣợng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi đƣợc 

80cm trong 0,05s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu? 

 A. 3,2m/s2; 6,4N  B. 0,64m/s2; 1,2N  C. 6,4 m/s2; 12,8 N D. 640 m/s2; 1280 N 

Câu 11: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lƣợng 5,0kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 

2m/s đến 8m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu? 
 A. 15 N  B. 10 N  C. 1,0 N D. 5,0 N 

Câu 12: Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì ngƣời lái xe hãm phanh, xe đi tiếp đƣợc quãng 

đƣờng 50m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120km/h thì quãng đƣờng từ lúc hãm phanh đến 

khi dừng lại là bao nhiêu? Giả sử lực hãm trong 2 trƣờng hợp là nhƣ nhau.  

 A. 100m  B. 70,7m  C. 141m D. 200m 

Câu 13: Câu nào đúng? 

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vở kính.  

 A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính bằng(về độ lớn) lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 C. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá.  

 D. Viên đá không tƣơng tác với tấm kính khi làm vỡ kính.  

Câu 14: Một ngƣời thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng ngƣời lên. Hỏi sàn nhà 

đẩy ngƣời đó nhƣ thế nào? 
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 A. Không đẩy gì cả  B. Đẩy lên C. Đẩy xuống  D. Đẩy sang bên.  

Câu 15: Câu nào đúng? 

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trƣớc là 

 A. lực mà ngựa tác dụng vào xe.  B. lực mà xe tác dụng vào ngựa.  

 C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.  D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.  

Câu 16: Câu nào đúng? 

Một ngƣời có trọng lƣợng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên ngƣời đó có độ lớn 

 A. bằng 500N  B. bé hơn 500N 

 C. lớn hơn 500N  D. phụ thuộc vào nơi ngƣời đó đứng trên trái đất.  

Câu 17: Một vật có khối lƣợng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lƣợng 10N. Khi chuyển động tới một điểm 

cách tân trái đất 2R(R là bán kính trái đất) thì nó có trọng lƣợng bằng bao nhiêu Newton? 

 A. 1N  B. 2,5N  C. 5N D. 10N 

Câu 18: Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lƣợng 2,0. 104 kg, ở cách xa nhau 40m. Hỏi lực hấp dẫn 

giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lƣợng P của mỗi xe?Lấy g = 9,8m/s2.  

 A. 34. 10 - 10 P  B. 34. 10 - 8 P  C. 85. 10 - 8 P D. 85. 10 - 12 P 

Câu 19: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 

5N. Hỏi khi lực đàn hồi bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 
 A. 28cm  B. 48cm C. 40cm  D. 22cm 

Câu 20: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào 

đầu kia một lực 1,0N để nén lò xo. Khi ấy chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 

 A. 2,5cm  B. 7,5cm  C. 12,5cm D. 9,75cm 

Câu 21: Câu nào đúng? Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi đƣợc truyền 

một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có 

 A. lực ma sát  B. phản lực  C. lực tác dụng ban đầu D. quán tính 

Câu 21: Một vận động viên môn hockey(môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó 

một vận tốc đầu 10m/s. Hệ số ma sát trƣợt giữa bóng và mặt băng là 0,01. Hỏi quả bóng đi đƣợc quãng 
đƣờng bao nhiêu thì dừng lại?Lấy g = 9,8m/s2.  

 A. 39m  B. 45m  C. 51m D. 57m 

Câu 22: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép fiu74a hai mặt tiếp xúc 

tăng lên? 

 A. Tăng lên  B. Giảm đi  C. Không thay đổi D. Không biết đƣợc.  

Câu 23: Bi A có trọng lƣợng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A đƣợ 

thả còn bi B đƣợc ném theo phƣơng ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí.  

Hãy cho biết câu nào sau đây đúng.  

 A. A chạm dật trƣớc B.   B. A chạm đất sau B 
 C. Cả hai chạm đất cùng lúc.  D. Chƣa đủ thông tin trả lời.  

Câu 24: Một viên bi X đƣợc ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, một viên bi Y có 

cùng kích thƣớc nhƣng có khối lƣợng gấp đôi đƣợc thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không 

khí. Hỏi điều gì sau sẽ xảy ra? 

 A. Y chạm sàn trƣớc X.  

 B. X chạm sàn trƣớc Y.  

 C. Y chạm sàn trong khi X mới đi đƣợc nửa đƣờng.  

 D. X và Y chạm sàm cùng một lúc.  

Câu 25: Một quả bóng tennit đƣợc đặt trên mặt bàn và đƣợc truyền một vận tốc đầu theo phƣơng ngang. 
Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra khỏi bàn?  

 
Câu 26: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40N hƣớng về phía Đông, lực F2 = 50N hƣớng về phía 

Bắc, lực F3 = 70N hƣớng về phía Tây, lực F4 = 90N hƣớng về phía Nam.  

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu? 
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 A. 50N  B. 131N  C. 170N D. 250N 

Câu 27: Câu nào đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton 

 A. tác dụng vào cùng một vật.  

 B. tác dụng vào hai vật khác nhau 

 C. không cần phải bằng nhau về độ lớn.  

 D. phải bằng nhau về độ lớn nhƣng không cần phải cùng giá.  

 

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 – ĐỀ SỐ 2 

CHƢƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC (THỜI GIAN 60’) 

HỌ VÀ TÊN:............................................................. ... TRƢỜNG:............................... 

Bài 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.  

 B. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn hợp lực tác dụng lên vật khác không.  

 C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật đứng yên.  

 D. Vật chuyển động đƣợc là nhờ có lực tác dụng lên vật.  

Bài 2: Đầu dƣới của một lực kế treo trong một buồng thang máy có móc một vật khối lƣợng 

m = 2 kg. Cho biết buồng thang máy đang chuyển động nhanh dần đều theo phƣơng thẳng đứng và lực 

kế đang chỉ 15 N. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Buồng thang máy đang chuyển động 

 A. lên trên với gia tốc 2,5 m/s2.  B. lên trên với gia tốc 5 m/s2.  

 C. xuống dƣới với gia tốc 2,5 m/s2.  D. xuống dƣới với gia tốc 5 m/s2.  

Bài 3: Một vật nhỏ có khối lƣợng m = 0,1 kg đƣợc treo vào một đầu sợi dây nhẹ không 

dãn, đầu còn lại của sợi dây đƣợc buộc chặt vào điểm cố định O. Cho vật m chuyển 

động theo quỹ đạo tròn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng với tâm O và bán kính r = 0,5 

m (hình bên). Bỏ qua sức cản của không khí và lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Cho 
biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là v = 5 m/s. Lực căng của 

sợi dây khi vật đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là  

 A. 5 N.  B. 1 N.  C. 6 N.  D. 4 N.  

Bài 4: Khối lƣợng của vật là đại lƣợng đặc trƣng cho 

 A. lực tác dụng lên vật.   B. mức quán tính của vật.  

 C. gia tốc của vật.    D. cảm giác nặng nhẹ về vật.  

Bài 5: Một vật khối lƣợng m = 0,4 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang nhƣ 

hình bên. Hệ số ma sát trƣợt giữa vật và mặt bàn là μt = 0,2. Tác dụng vào 

vật một lực kéo Fk = 1 N có phƣơng nằm ngang. Lấy gia tốc rơi tự do g = 

10 m/s2. Tính từ lúc tác dụng lực kéo Fk, sau 2 giây vật đi đƣợc quãng 

đƣờng là 
 A. 400 cm.  B. 100 cm.  C. 500 cm.  D. 50 cm.  

Bài 6: Cùng một lúc, từ cùng một độ cao, vật A đƣợc ném ngang với vận tốc đầu v
0
, vật B đƣợc ném 

ngang với vận tốc đầu 2v
0 

và vật C đƣợc thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn kết luận 

đúng.  

 A. Vật A chạm đất đầu tiên.  B. Vật B chạm đất đầu tiên.  

 C. Vật C chạm đất đầu tiên.  D. Cả ba vật chạm đất cùng lúc.  

Bài 7: Từ độ cao h = 5 m so với mặt đất, một vật nhỏ đƣợc ném chếch lên trên với vận tốc đầu 

 v
0
 = 20 m/s, vectơ vận tốc đầu 0v  hợp với phƣơng ngang góc α = 600. Bỏ qua sức cản của không khí. 

Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Độ cao cực đại so với mặt đất mà vật đạt đƣợc là 

 A. 15 m.  B. 20 m.  C. 12,5 m.  D. 10 m.  

Bài 8: Một học sinh thực hiện đẩy tạ. Quả tạ rời tay tại vị trí có độ cao h = 2 m so với mặt đất, với vận 

tốc đầu v
0 

= 7,5 m/s và góc đẩy (góc hợp bởi vectơ vận tốc đầu 0v  và phƣơng ngang) là 

 α = 450. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Thành tích đẩy tạ của học 

sinh này (tầm bay xa của quả tạ) 

 A. 7,74 m.  B. 5,74 m.  C. 7,31 m.  D. 8,46 m.  

v

 

o 

r 
 

kF  
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Bài 9: Một quả bóng khối lƣợng m = 200 g bay với vận tốc v
1
 = 20 m/s thì đập vuông góc vào một bức 

tƣờng rồi bật trở lại theo phƣơng cũ với vận tốc v
2
 = 10 m/s. Khoảng thời gian va chạm vào tƣờng là Δt 

= 0,05 s. Tính lực của tƣờng tác dụng lên quả bóng.  

 A. 160 N.  B. 40 N.  C. 80 N.  D. 120 N.  

Bài 10: Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lƣợng 50 000 tấn, ở cách nhau 2 km. Lực hấp dẫn giữa chúng có 

độ lớn là 

 A. 833,8 N.  B. 83,38 N.  C. 0,4 N.  D. 0,04 N.  

Bài 11: Một vật đang chuyển động với vận tốc 5 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng vào vật mất đi 

thì 

 A. vật chuyển động chậm dần đều.  

 B. vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s.  
 C. vật đổi hƣớng chuyển động.  

 D. vật dừng lại ngay vì không còn lực để duy trì chuyển động.  

Bài 12: Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ đƣợc ném ngang với vận tốc đầu 

 v
0
 = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Tính từ lúc ném vật, sau 

khoảng bao lâu thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau góc α = 600? 

 A. 3,46 s.  B. 1,15 s.  C. 1,73 s.  D. 0,58 s.  

Bài 13: Phải treo một vật có khối lƣợng bằng bao nhiêu vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m để 

lò xo giãn ra đƣợc 5 cm? Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2.  

 A. 5 kg.  B. 2 kg.  C. 500 g.  D. 200 g.  

Bài 14: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính R của Trái 

Đất. Lấy gia tốc rơi tự do tại mặt đất là g = 10 m/s2 và bán kính Trái Đất bằng R = 6400 km. Chu kì 

quay quanh Trái Đất của vệ tinh là 

 A. 2 h 48 min.  B. 1 h 58 min.  C. 3 h 57 min.  D. 1 h 24 min.  

Bài 15: Cùng một lúc, từ cùng một điểm O, hai vật đƣợc ném ngang theo hai hƣớng ngƣợc nhau với vận 

tốc đầu lần lƣợt là v
01

 = 30 m/s và v
02

 = 40 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 

10 m/s2. Cho biết ngay trƣớc khi chạm đất, vectơ vận tốc của hai vật có phƣơng vuông góc với nhau. Độ 

cao so với mặt đất của điểm O là 

 A. 60 m.  B. 40 m.  C. 30 m.  D. 50 m.  

Bài 16: Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 300) đƣợc truyền vận 

tốc đầu 0v  theo phƣơng song song với mặt phẳng nghiêng (hình bên). Hệ số ma sát 

giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
3

2
  . Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Tính gia 

tốc của vật trong quá trình vật trƣợt lên phía trên mặt phẳng nghiêng.  

 A. 5 m/s2.  B. 7,5 m/s2.  C. 12,5 m/s2.  D. 2,5 m/s2.  

Bài 17: Dƣới tác dụng của lực F, vật có khối lƣợng 10kg tăng vận tốc từ 2 m/s đến 10m/s sau khi đi 

đƣợc một quãng đƣờng 20m. Độ lớn của lực F là:  
 A. 24N.  B. 26N.  C. 22N.  D. 100J.  

Bài 18: Vật m= 1kg đang chuyển động với v =5m/s thì chịu tác dụng của lực F =5N không đổi ngƣợc 

hƣớng chuyển động. Sau khi đi thêm đƣợc 1m nữa vận tốc của vật là:  

 A. 15m/s B. 25m/s C. 15 m/s  D. 5m/s 

 Bài 19: Chọn câu sai. Một chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi a và vận tốc ban đầu v0. Chất 

điểm sẽ chuyển động nhanh dần đều nếu:  

 A. a > 0 và v0< 0 B. a < 0 và v0=0 C. a > 0 và v0>0 D. a >0 và v0=0 

Bài 20: Một ôtô khối lƣợng m, đang chuyển động với vận tốc v0, thì ngƣời lái xe hãm gấp. Bánh xe 

trƣợt trên đƣờng một đoạn s thì dừng lại. Nếu khối lƣợng của xe là 2m thì quãng đƣờng xe trƣợt sẽ là 

bao nhiêu? 

 A. s/2.  B. s.  C. s/4.  D. 2s.  

Bài 21: Gia tốc rơi tự do ở bề mặt một hành tinh là g. Giả sử bán kính của hành tinh tăng lên gấp đôi 

nhƣng khối lƣợng riêng trung bình của hành tinh không đổi, khi đó gia tốc rơi tự do ở bề mặt hành tinh 

sẽ bằng bao nhiêu? 

α 
0v  

 



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  87   

 A. g.   B. 4g.  C. g/2.  D. 2g.  

Bài 22: Hai lò xo L1, L2 giống nhau, mỗi cái có độ cứng k=100N/m mắc song song với nhau. Hệ lò xo 

đó tƣơng đƣơng với một lò xo có độ cứng là bao nhiêu? 

 A. 104N/m.  B. 50N/m.  C. 100N/m.  D. 200N/m.  

Bài 23: Quả bóng đập vào tƣờng bật ngƣợc lại đƣợc là do nguyên nhân nào dƣới đây? 

 A. Lực do bóng tác dụng lên tƣờng B. Phản lực do tƣờng tác dụng lên bóng.  

 C. Trọng lực của bóng.   D. Quán tính của bóng.  

Bài 24: Một vật khối lƣợng m đƣợc thả trƣợt từ đỉnh của một mặt dốc. Khi vật trƣợt đến chân của dốc, 

nó tiếp tục trƣợt trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là , chiều 

dƣơng của trục toạ độ chọn trùng với chiều chuyển động thì gia tốc của vật khi chuyển động trên mặt 

ngang là:  

 A. a= -


g
 B. a= - mg  C. a= -  m D. a= -  g 

Bài 25: Hai chất điểm có khối lƣợng m1, m2 đặt cách nhau một khoảng r, lực hấp dẫn giữa chúng đƣợc 
tính bằng biểu thức:  

 A. F = G
r

mm 21.  B. F = G
21

2

.mm

r
  C. F = G

2

21

r

mm 
 D. F = G

2

21.

r

mm
 

Bài 26: Một ngƣời đứng trong buồng thang máy đang chuyển động. Hiện tƣợng giảm trọng lƣợng (biểu 

kiến) của ngƣời đó xảy ra khi nào? 

 A. Thang máy chuyển động đều.   

 B. Thang máy chuyển động nhanh dần lên phía trên.  

 C. Thang máy chuyển động chậm dần xuống phía dƣới.   

 D. Thang máy chuyển động nhanh dần xuống phía dƣới.  

Bài 27: Vật có khối lƣợng 1kg đặt cách trục quay của bàn là 0,5 m. Hệ số ma sát nghỉ giữa mặt bàn với 

vật là n = 0,5; hệ số ma sát trƣợt là t = 0,4. Khi bàn quay với tốc độ góc 2rad/s, lực ma sát giữa vật và 

mặt bàn là bao nhiêu? 

 A. 4,9N B. 3,92N C. 2N D. 0N 

Bài 28: Một tấm ván rất dài, nghiêng một góc = 300 so với phƣơng nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa 

tấm ván và vật đặt trên nó là n =0,4. Ta hích cho vật có một vận tốc ban đầu v0 song song với mặt 

phẳng nghiêng, hƣớng lên. Hỏi vật chuyển động nhƣ thế nào? 

 A. Vật chuyển động đều lên phía trên do quán tính.  

 B. Vật lên tới một vị trí nhất định rồi trựơt xuống với gia tốc có cùng hƣớng nhƣ lúc lên.  

 C. Vật lên tới một vị trí nhất định rồi trựơt xuống với gia tốc có cùng độ lớn nhƣ lúc lên.  

 D. Vật lên tới một vị trí nhất định rồi dừng lại luôn ở đó 

Bài 29: Tác dụng lực F lên vật có khối lƣơng m1, gia tốc của vật là 3m/s2. Tác dụng lực F lên vật có 
khối lƣợng m2, gia tốc của vật là 6m/s2. Nếu tác dụng lực F lên vật có khối lƣợng m= (m1+m2) thì gia tốc 

của vật m bằng 

 A. 9 m/s2
 B. 2 m/s2

 C. 3m/s2
 D. 4,5 m/s2 

Bài 30: Kết luận nào duới đây là đúng. Một vật chuyển động thẳng đều là do 

 A. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không  

  B. Chịu tác dụng của một lực không đổi.  

 C. Lực tác dụng luôn vuông góc với vận tốc của vật.  

 D. Lực ngƣợc chiều với vận tốc của vật.  

Bài 31: Câu nào dƣới đây là sai? 

 A. Lực có thể làm cho vật bị biến dạng   

 B. Lực luôn luôn có xu hƣớng làm tăng gia tốc của vật.  

 C. Lực có thể làm cho vận tốc của vật biến đổi.   

 D. Lực có thể gây ra gia tốc cho vật.  

Bài 32: Hai lò xo L1, L2 giống nhau, mỗi cái có độ cứng k=100N/m mắc nối tiếp với nhau. Hệ lò xo đó 

tƣơng đƣơng với một lò xo có độ cứng là bao nhiêu? 

 A. 100N/m.  B. 50N/m.  C. 104N/m.  D. 200N/m.  

Bài 33: Ở trƣờng hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? 
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 A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay 

 B. Lực có giá cắt trục quay.  

 C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay 

 D. Lực có giá song song với trục quay.  

Bài 34: Một ngƣời tác dụng môt lực có độ lớn bằng 600N lên một lò xo thì lò xo bị nén một đoạn 

0,8cm. Nếu muốn lò xo bị giãn một đoạn 0,34cm thì ngƣời đó phải tác dụng lên lò xo một lực có độ lớn 

bằng:  

 A. 1200N B. 255N C. 20N D. 300N 

Bài 35: Một vật có khối lƣợng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lƣợng 10N. Khi chuyển vật tới vị trí cách 

tâm Trái đất 2R (R là bán kính Trái đất) thì trọng lƣợng của vật là:  

 A. 10N B. 2,5N C. 1N D. 5N 

Bài 36: Nƣớc phun ra từ một vòi đặt trên mặt đất với tốc độ ban đầu v0 nhất định. Góc  giữa vòi và mặt 

đất tăng dần từ 0 đến 900. Chọn câu nhận xét đúng về độ cao cực đại H của nƣớc:  

 A.  tăng thì H tăng.    

 B. Có hai giá trị khác nhau của  cho cùng một giá trị của H.  

 C. =450 thì H lớn nhất.    

 D.  tăng thì H giảm.  

Bài 37: Vật có trọng lƣợng 60N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ cực đại giữa vật và mặt 

bàn là 0,5. Ngƣời ta kéo vật với một lực nằm ngang F=20N. Khi đó, lực ma sát giữa vật và mặt bàn là 

bao nhiêu? 

 A. 60N.  B. 10N.  C. 30N.  D. 20N.  

Bài 38: Nƣớc phun ra từ một vòi đặt trên mặt đất với tốc độ ban đầu v0 nhất định. Góc  giữa vòi và mặt 

đất tăng dần từ 0 đến 900. Chọn câu nhận xét đúng về tầm bay xa L của nƣớc:  

 A.   =450 thì L lớn nhất.  

 B. Không thể có hai giá trị khác nhau của   cho cùng một giá trị của L.  

 C.   tăng thì L giảm.   

 D.   tăng thì L tăng.  

Bài 39: Một ôtô khối lƣợng m, đang chuyển động với vận tốc v0, thì ngƣời lái xe hãm gấp. Bánh xe 

trƣợt trên đƣờng một đoạn s thì dừng lại. Nếu khối lƣợng của xe vẫn là m, nhƣng vận tốc ban đầu là 2v0 

thì quãng đƣờng xe trƣợt sẽ là bao nhiêu? 

 A. 4s.  B. s.  C. s/2 D. 2s.  

Bài 40: Ở độ cao nào so với mặt đất, gia tốc rơi tự do chỉ còn bằng 1/4 gia tốc rơi tự do ở mặt đất? 

 A. 2R.  B. 3R.  C. R/2.  D. R.  

Bài 41: Mệnh đề nào sau đây là đúng:  

 A. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn có lực tác dụng lên vật.  

 B. Vật chuyển động đƣợc là nhờ có lực tác dụng lên vật 

 C. Nếu không có lực nào tác dụng lên vật thì vật đứng yên.  

 D. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật dang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.  

Bài 42: Đơn vị của hằng số hấp dẫn G là:  

 A. 
kg

Nm
.  B. 2

.

kg

mN
.  C. 

2

2.

m

kgN
.  D. 

2

3

.skg

m
.  

Bài 43: Hai quả cầu đồng chất, có bán kính bằng nhau, lúc đầu áp sát nhau. Sau đó một quả cầu đứng 

yên, một quả tịng tiến theo đƣờng nối tâm một đoạn bằng đƣờng kính mỗi quả. Lực hấp dẫn giữa hai 

quả lúc đó so với lúc ban đầu sẽ giảm bao nhiêu lần? 

 A. 4 lần.  B. 3 lần.  C. 2 lần.  D. 9 lần.  

Bài 44: Hãy chọn câu đúng. Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất đều ở trạng thái 

mất trọng lƣợng là do 

 A. con tàu ở vào vùng mà lực hút của Trái Đất và lực hút của Mặt Trăng cân bằng nhau.  

 B. con tàu ở rất xa Trái Đất nên lực hút của Trái Đất giảm đấng kể 

 C. các nhà du hành và con tàu cùng "rơi" về Trái Đất với gia tốc g nên không còn lực của ngƣời đè 
vào sàn tàu.  

 D. con tàu đã thoát khỏi khí quyển của Trái Đất.  

Bài 45: Kết luận nào dƣới đây là đúng. Một vật chuyển động chậm dần là do 
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 A. hợp lực tác dụng lên nó bằng không.  B. hợp lực tác dụng lên nó giảm dần.  

 C. không có lực nào tác dụng lên nó.  D. có thành phần lực ngƣợc chiều với chiều 

chuyển  

Bài 46: Một ôtô có khối lƣợng 2500kg đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì bị hãm phanh. Xe 

chuyển động chậm dần đều và đi đƣợc quãng đƣờng 25m thì dừng hẳn. Hỏi lực hãm xe ôtô bằng bao 

nhiêu? 

 A. 4500N  B. 5500N  C. 5000N  D. 50000N 

Bài 47: Hai đội A và B tham gia một trận đấu kéo co, đội A thắng. Kết luận nào sau đây là đúng? 
 A. Lực do A kéo B mạnh hơn B kéo A hay ngƣợc lại còn tuỳ thuộc vào bên nào đạp vào đất mạnh 

hơn 

 B. Lực do A kéo B yếu hơn lực do B kéo A 

 C. Lực do A kéo B bằng lực do B kéo A 

 D. Lực do A kéo B mạnh hơn lực do B kéo A 

Bài 48: Một vật có khối lƣợng 3kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc vo=2m/s thì bắt đầu chịu tác 

dụng của một lực 12N cùng chiều véc tơ vo. Hỏi vật sẽ chuyển động 12m tiếp theo trong thời gian là bao 

nhiêu? 

 A. 1s  B. 2,5s  C. 2,5s  D. 2s 
Bài 49: Một lực tác dụng vào một vật có khối lƣợng 10kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 4m/s đến 

10m/s trong thời gian 2s. Hỏi lực tác dụng vào vật và quãng đƣờng mà vật đi đƣợc trong khoảng thời 

gian ấy là bao nhiêu? 

 A. 30N và 1,4m B. 30N và 14m C. 3N và 1,4m  D. 3N và 14m 

 đáp án (động lực học chất điểm) 

B1: B 

HD: Khi vận tốc của vật thay đổi thì gia tốc của vật khác không. Theo định luật II Niutơn ta có: 
m

F
a   

nên khi đó F khác không.  

B2: C 

HD: Số chỉ lực kế bằng lực căng của lò xo tác dụng lên vật. Chọn HQC gắn với thang máy, chiều dƣơng 

hƣớng lên ta có: 0 0qtT P F T P ma        (a là gia tốc của thang máy). Chiếu các véc tơ lên chiều 

dƣơng ta có (giả sử a  hƣớng lên): 
15 20

0 2,5( / )
2

T P
T P ma T P ma a m s

m

 
           < 0 

a  ngƣợc chiều dƣơng  a  hƣớng xuống  Thang máy chuyển động nhanh dần đều xuống dƣới với 
gia tốc a=2,5m/s2.  

B3: D 

HD: Chọn trục tọa độ có phƣơng đứng, chiều dƣơng hƣớng xuống. áp dụng định luật II Niutơn cho vị trí 

cao nhất của vật ta có: 
2 20,1.5

10.0,1 4
0,5

ht

mv
T P ma T N

R
        

B4: B 

HD: Theo định luật II Niutơn, khối lƣợng đặc trƣng cho khả năng bảo toàn trạng thái ban đầu của vật 
(gọi là mức quán tính).  

B5: B 

HD: Gia tốc của vật là: 21 0, 4.0, 2.10
0,5( / )

0, 4

k msF F
a m s

m

 
   . Sau 2s tác dụng lực, quãng đƣờng đi 

đƣợc của vật là: 2 21 1
0,5.2 1 100

2 2
S at m cm     

B6: D 

HD: Xét theo phƣơng đứng thì cả 3 vật đều có vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc bằng g, do vậy 

thời gian rơi của cả ba vật bằng nhau.  

B7: B 
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HD: Chiều cao cực đại của vật so với vị trí ném là 

2 2
2 2

3
20 .( )

sin 2 15
2 2.10

o
max

v
h m

g


     chiều cao cực 

đại của vật so với mặt đất là: 5 15 20max maxH H h m      

B8: C 

HD: Chọn gốc toạ độ tại điểm ném, ta có phƣơng trình quỹ đạo của vật là: 


tan
cos2

2

22
xx

v

g
y

o

 . 

Khi vật chạm đất thì y=-2  x=7,31m.  

B9: D 

HD: Chọn chiều dƣơng trùng với chiều chuyển động ban đầu của quả bóng, ta có gia tốc của bóng là: 

NamFsm
t

vv
a

t

vv
a oo 120)/(600 2 









  

B10: D 

HD: N
r

mm
GF 04,0

)10.2(

)10.50(
10.67,6

23

26
11

2

21    

B11: B 

HD: Theo định luật II Niutơn: F=ma nên khi F=0 thì a=0  vật tiếp tục chuyển động thẳng đều với vận 

tốc cũ.  

B12: B 

HD: Vì véc tơ gia tốc có phƣơng thẳng đứng nên 
3

20
cotcot   ooxoy vvv  

)(15,1
310

20
s

g

v
t

oy
  

B13: C 

HD: Khi cân bằng ta có: gkg
g

lk
mlkmg 5005,0

10

05,0.100.
. 


  

B14: C 
HD: Trọng lực là lực hƣớng tâm cần thiết để giữ vệ tinh quay quanh Trái Đất 

g

r
T

r

g
mgrm 




 2

22  . Mặt khác ta có gia tốc rơi tự do tại độ cao của vệ tinh là: 

2

22
/5,2

4

10

4

1

)(
sm

R

GM

RR

GM
g 


 , r=2R=12800km=128. 105m min573

5,2

10.128
.14,3.2

5

hT   

B15: A 

HD: Thời gian rơi của hai vật là: 
g

h
t

2
 . Vận tốc của mỗi vật 

theo phƣơng Oy là vy=gt. Từ hình vẽ ta có: 

gt

v

v

gt o

o

2

1

cot,tan   . Do +=90o nên 

m
g

vv
hghgtvv oo

oo 60
2

2)(cottan 212

21    

B16: C 

HD: Phƣơng trình chuyển động của vật là: amFNP ms  . Chiếu phƣơng trình này lên phƣơng mặt 

phẳng nghiêng và phƣơng vuông góc với mặt phẳng nghiêng ta có: )2(sin),1(cos maPFNP ms   . 

Thay (1) vào (2) ta có: 2/5,12)cos(sin smkga    

B17: A 

HD: NmaFsm
S

vv
a o 24/4,2

20.2

210

2

2
2222







  

  

v1 v2 
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B18: C 

HD: Gia tốc của vật là: )/(152/5 22 smaSvvsm
m

F
a o   

B19: A 

HD: Chất điểm sẽ chuyển động nhanh dần đều khi a và v cùng dấu  

B20: B 

HD: Khi hãm xe, lực ma sát sẽ gây ra gia tốc cho xe là a=g, gia tốc này không phụ thuộc vào khối 

lƣợng của vật nên khi tăng khối lƣợng lên gấp đôi thì quãng đƣờng xe đi đƣợc vẫn là s.  

B21: D 

HD: Gia tốc ở bề mặt hành tinh là: 
2R

M
Gg  , mà 3

3

4
, RVVM    nên khi R tăng lên gấp đôi thì thể 

tích hành tinh tăng gấp 8 lần 
2

1

.8

4.

11

11

2

12

2

21

2

1 
RM

RM

RM

RM

g

g
 

B22: C 

HD: Giả sử độ biến dạng của hệ là l  lực đàn hồi của hai lò xo là: F1=F2=k. l  độ cứng của lò xo 

tƣơng đƣơng là k
l

FF
k 2' 21 




  

B23: B 

HD: Khi bóng đập vào tƣờng thì bóng tác dụng lực lên tƣờng. Theo định luật III Niutơn thì tƣờng sẽ tác 

dụng lực lên bóng khiến nó bật trở lại.  

B24: D 

HD: Lực ma sát có chiều ngƣợc chiều chuyển động gây ra gia tốc cho vật là: g
m

mg

m

F
a ms 





  

B25: D 

B26: D 

HD: Xét HQC gắn với thang thì ngƣời đứng yên, ngoài trọng lực P, ngƣời đó còn chịu thêm tác dụng 

của lực quán tính ngƣợc chiều gia tốc của thang. Để trọng lƣợng biểu kiến giảm thì lực quán tính phải 

hƣớng lên trên  gia tốc của thang hƣớng xuống nên chỉ có trƣờng hợp D thoả mãn.  

B27: C 

HD: Lực ma sát giữa vật và mặt bàn đóng vai trò là lực hƣớng tâm nên: NRmFms 25,0.2.1 22    

B28: B 

HD: Chọn chiều dƣơng hƣớng xuống, gia tốc của vật khi đi lên là: 0)cos(sin  ga . Vật 

chuyển động chậm dần đều lên trên rồi dừng lại và trƣợt xuống. Khi vật trƣợt xuống ta có: 

0)cos(sin  ga   gia tốc vật lúc lên và lúc xuống cùng hƣớng nhau.  

B29: B 

HD: 2

21

21

21

21

2211 /2
63

6.3
' sm

aa

aa

a

F

a

F

F

mm

F
aamamF 












  

B30: A 

HD: Theo định luật II Niutơn ta có: F=ma, mà vật chuyển động thẳng đều thì a=0 nên F=0.  

B31: B 

HD: Khi vật đang chuyển động nhanh dần nếu chịu thêm tác dụng của lực cản (nhỏ hơn lực phát động) 

thì lực cản này có tác dụng làm giảm gia tốc của vật.  

B32: B 

HD: Gọi l1, l2, l là độ biến dạng của từng lò xo và hệ lò xo. Ta có: 
k

F
l

k

F
l

k

F
l  ,,

2

2

1

1 . Do 

)/(50
100100

100.100111

21

21

21

21 mN
kk

kk
k

kkk
lll 





  

B33: A 
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HD: Trƣờng hợp B và C cánh tay đòn bằng không nên mô men lực bằng không còn trƣờng hợp D lực có 

tác dụng làm vật tịnh tiến dọc theo trục quay.  

B34: B 

HD: )(25510.34,0.
10.8,0

600 2

22

1

1
22

1

1
11 Nl

l

F
lkF

l

F
klkF 





 


 

B35: B 

HD: Do lực hấp dẫn (có giá trị bằng trọng lƣợng của vật) tỉ lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách nên 

khi đƣa vật tới vị trí cách tâm trái đất 2R thì lực hấp dẫn sẽ giảm 4 lần N
P

P 5,2
4

10

4
'   

B36: A 

HD: Độ cao cực đại đƣợc xác định bằng công thức: 
g

v
H o

2

sin 22 
    tăng thì H tăng, H lớn nhất khi 

sin=1 hay =90o 

B37: D 

HD: Lực ma sát nghỉ cực đại: NmgNF 305,0.60max   . Do F<Fmax nên vật vẫn đứng im, do vậy 

lực ma sát có độ lớn bằng lực kéo và bằng 20N 

B38: A 

HD: 

2

0
v .sin22

L .Do
g

   từ 0 900  22 từ 0 đến 1800 

Mà sin  = sin (180- - B)  có 2 giá trị của  cho cùng giá trị L 

* Khi 0  900;  tăng thì sin 2 tăng  L giảm 

* 22 > 900 thì  tăng  L giảm 

Mặt khác L lớn nhất khi sin 2 lớn nhất hay 

sin 2 = 1  22 = 900  = 450 

B39: A 

HD: TH1: - 
2

0
v  = 2aS 

TH2: - (2v0)
2 = 2a S’  S’ = 4 S 

(Do khối lƣợng xc không đổi  lực ma sát không đổi do đó gia tốc a cũng không đổi).  

B40: A 

HD: 

 
2

G M
g

R h



 g giảm 4 lần  khoảng cách tăng 2 lần  h = R 

B41: A 
Giải thích tƣơng tự câu 1 

B42: D 

HD: 

2

1 2

F.r
G

m .m
 . Trong đó F đơn vị là niu tơn hay kgm/s2 

   m đơn vị là kg 

   r đơn vị là m 

 đơn vị của G L Nm2/ kg2 hay 

3

2

m

kgS
 

B43: A 

HD: Khoảng cách giữa 2 quả cầu 

+ Ban đầu: 2r 

+ Sau khi tịnh tiến: 2r + d = 4r 

 Khoảng cách tăng 2 lần  lực hấp dẫn giảm 4 lần 

B44: C 

HD: Do lúc đó lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hƣớng tâm giữ cho tàu quay quanh mặt đất nên gây ra gia 

tốc hƣớng tâm g  P Fhd Fq mg mg 0      
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B45: D 

HD: F a.m   vec tơ gia tốc cùng chiều với vectơ lực gây ra tốc đó.  

Mặt khác vật chuyển động chậm dần  a.v < 0 hay, a ngƣợc chiều với v  F ngƣợc chiều chuyển động.  

B46: C 

HD:  
2 2

20
V 10

a 2 m / s
2S 2.25

 
     

 F = ma = 2500. (-2) = - 5000 (N) 

(dấu – có nghĩa lực ngƣợc chiều chuyển động).  

B47: A 

HD: Khi ngƣời đạp chân vào đất chân ngƣời tác dụng vào đất lực 1F  thì mặT ĐấT tác dụng vào chân 

ngƣời phản lực 1F  có 1 1
F F  .  

Do đó hợp lực do đất tác dụng lên hệ hai ngƣời và dây sẽ hƣớng sang phía có phản lực lớn hơn hay ai 
đạp đất mạnh hơn thì ngƣời đó thẳng.  

B48: D 

HD:  2F 12
a 4 m / s

3n 3
    

Mặt khác 
2 2 2 2

1 0 1
V V 2aS V 2 2.4.12 100       

 V1 = 10 (m/s) 

 t = 1 0
v v 10 2

2 / s
a 4

 
   

B49: D 

HD:  21 0
v v 10 4

a 3 m / s
t 2

 
    

 F = am = 3. 10 = 30 (N) 

S =  
2 2 2 2

1 0
v v 10 4

14 m
2a 2.3
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1 2 3F F F    
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I. KIẾN THỨC:  

I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC:  

 1. Điều kiện cân bằng: 21 FF


  

  Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì 

hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngƣợc chiều.  

 2. Các cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng 

phƣơng pháp thực nghiệm:  

 - Đối với những vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng thì 

trọng tâm nằm ở tâm đối xứng của vật 

 - Đối với những vật phẳng mỏng và có dạng bất kì thì trọng tâm đƣợc xác định 

bằng phƣơng pháp thực nghiệm 

 

 

 

 

II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG:  

1. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy 

 Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn, trƣớc hết ta 

phải trƣợt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng 

quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực 

2. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song 

song:  
 Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân 

bằng thì:  

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.  

- Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.  

III. THÍ DỤ:  

 Một quả cầu đồng chất có trọng lƣợng 40N đƣợc treo vào tƣờng nhờ một sợi 

dây (hình 17. 7). Dây làm với tƣờng một góc 030  . Bỏ qua ma sát ở chổ tiếp 
xúc của quả cầu với tƣờng. Hãy xác định lực căng của dây và lực của tƣờng tác 

dụng lên quả cầu.  

 + Phân tích các lực tác dụng lên vật: vật chịu tác dụng của 3 lực trọng lực. lực 

căng của dây và phản lực của tƣờng( , ,P T N ) 

 + Áp dụng điều kiện cân bằng: T N Q P     

 + Áp dụng mối liên hệ toán học: 0tan tan 40 tan30 23( )
N

N P N
P

       

0

23
sin 46( )

sin sin30

N N
T N

T



      

  

BÀI TẬP:  

  

Bài 1: Một dây phơi căng ngang tác dung một lực F = 200 N lên cột.  

a, tìm lực căng T của dây chống biết góc  = 030  
b, tìm phản lực của mặt đất vào chân cột.  

 lƣợng của ròng dọc không đáng kể. Lấy 2/10 smg   

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA 

2, 3 LỰC KHÔNG SONG SONG  

 

1

5 
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Bài 2: Một ngƣời ngồi dƣới sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao 1m với vận tốc 
0V =2 10 m/s. để viên bi 

có thể rơi xuống bàn ở B xa mép bàn A nhất thì vận tốc 
0V  phải nghiêng với phƣơng ngang một góc là 

bao nhiêu? Tính AB và khoảng cách từ chổ ném O đến chân bàn H. lấy g=10m/s2 

 ĐS: 060  ; AB=1m; OH=0,732m 
Bài 3: Một vật có khối lƣợng m= 5kg đƣợc treo bằng ba sợi dây nhƣ hình vẽ. lấy g=9,8m/s2. Tìm lực 
kéo của dây AC và dây BC.  

Bài 4: Thang có khối lƣợng m = 20kg đƣợc dựa vào tƣờng trơn nhẵn dƣới góc nghiêng 

 . Hệ số ma sát giữa thang và sàn là   = 0,6 

a) Thang đứng yên cân bằng, tìm các lực tác dụng lên thang nếu  = 450 

b) Tìm các giá trị của  để thang đứng yên không trƣợt trên sàn nhà 

c) Một ngƣời khối lƣợng m/ = 40kg leo lên thang khi   = 450. Hỏi ngƣời này lên đến 
vị trí O/ nào thì thang sẽ bị trƣợt. Chiều dài thang l = 20m 

ĐS: a, NA = 200N; NB = Fms = 100N b,     400 c, AO/ > 1,3m 
Bài 5: Ngƣời có trọng lƣợng P1 = 500N, đứng trên ghế treo trọng lƣợng P2 = 300N nhƣ 

hình vẽ. Chiều dài AB = 1,5m. Hỏi ngƣời cần kéo dây một lực bao nhiêu và đứng ở vị trí 

nào để hệ cân bằng? Bỏ qua trọng lƣợng ròng rọc 

ĐS: T = 200N, AC = 0,25m 

 

 

Bài 6: Một thanh sắt dài AB = 1,5m khối lƣợng m = 3kg đƣợc giữ 

nghiêng một góc  trên mặt sàn ngang bằng một sợi dây BC nằm 
ngang dài BC = 1,5m nối đầu trên B của thanh với một bức tƣờng 

thẳng đứng, đầu dƣới A của thanh tựa lên mặt sàn. Hệ số ma sát giữa thanh và 

mặt sàn bằng 
3

2
  

1. Góc nghiêng   phải có giá trị bao nhiêu để thanh có thể cân bằng 

2. Tìm các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách OA từ đầu A của Thanh đến góc tƣờng khi 045 . 

Lấy g= 2./10 sm  
Bài 7: Một vật hình trụ bằng kim loại có khối lƣợng m = 100kg, bán kính tiết diện 

R = 10cm. Buộc vào hình trụ một sợi dây ngang có phƣơng đi qua trục hình trụ để 

kéo hình trụ lên bậc thang cao O1O2 = 5cm. Tìm độ lớn tối thiểu của lực F


 cần 

dùng để kéo dây. Lấy g = 10m/s2 

ĐS: F   1732N 

II. bài tập trắc nghiệm:   

1. Điều kiện cân bằng của một vật chụi tác dụng của ba lực không song song là:  

 A. Ba lực phải đồng phẳng.   

 B. Ba lực phải đồng quy.  

 C. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.  

  D. Cả ba điều kiện trên.  
2. Một vật cân bằng chịu tác dụng của 2 lực thì 2 lực đó sẽ:  

 A. cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn.  B. cùng giá, ngƣợc chiều, cùng độ lớn.  

 C. có giá vuông góc nhau và cùng độ lớn.  D. đƣợc biểu diễn bằng hai véctơ giống hệt nhau.  
3. Hai lực cân bằng là hai lực:  

 A. cùng tác dụng lên một vật.  B. trực đối.  

 C. có tổng độ lớn bằng 0.  D. cùng tác dụng lên một vật và trực đối 

4. Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi:  

 A. lực đó trƣợt lên giá của nó.  

 B. giá của lực quay một góc 900.  

 C. lực đó dịch chuyển sao cho phƣơng của lực không đổi.  

 D. độ lớn của lực thay đổi ít.  

5. Vị trí trọng tâm của vật rắn trùng với:  
 A. tâm hình học của vật.   B. điểm chính giữa của vật.  
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 C. điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.  D. điểm bất kì trên vật.  

6. Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên vật rắn cân bằng? 

 A. Ba lực phải đồng qui.   

 B. Ba lực phải đồng phẳng.  

 C. Ba lực phải đồng phẳng và đồng qui.  

 D. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.  
7. Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm hai lực cân bằng? 

  A. Hai lực có cùng giá.   B. Hai lực có cùng độ lớn.  
 C. Hai lực ngƣợc chiều nhau.  D. Hai lực có điểm đặt trên hai vật khác nhau.  

8. Điều kiện để một vật chịu tác dụng ba lực 1F


, 2F


, 3F


 ở trạng thái cân bằng là 

 A. hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba..  

 B. ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy và 1F


 + 2F


= 3F


.  

 C. hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba và 1F


 + 2F


= 3F


.  

 D. ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba 

9. Chọn câu nói sai khi nói về trọng tâm của vật rắn 

 A. Trọng lực có điểm đặt tại trọng tâm vật 

 B. Trọng tâm của một vật luôn nằm bên trong vật 

 C. Khi vật rắn dời chỗ thì trọng tâm của vật cũng dời chỗ nhƣ một điểm của vật 

 D. Trọng tâm G của vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật 

10. Chỉ có thể tổng hợp đƣợc hai lực không song song nếu hai lực dó? 
 A. Vuông góc nhau  B. Hợp với nhau một góc nhọn 

 C. Hợp với nhau một góc tù D. Đồng quy 

11. Điều nào sau đây là đúng nói về sự cân bằng lực? 

 A. Một vật đứng yên vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau.  

 B. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau.  

 C. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật cùng giá, cùng độ lớn nhƣng ngƣợc chiều.  

 D. Các câu A, B, C đều đúng.  

12. Một chất điểm chịu tác dụng 3 lực. Chất điểm sẽ cân bằng khi 

 A. Ba lực đồng qui 
 B. Ba lực đồng phẳng 

 C. Tổng ba lực bằng 0 

 D. Tổng ba lực là một lực không đổi 

 E. Ba lực đồng phẳng và đồng qui 

13: Ba lực cùng độ lớn bằng 10 N, trong đó hai lực 1F


 và 2F


 tạo thành một góc 600 và lực 3F


tạo thành 

một góc vuông với mặt phẳng chứa hai lực 1F


 và 2F


. Hợp lực của 3 lực đó có độ lớn bằng:  

  A. 15 N  B. 30 N  C. 25 N  D. 20 N 

14: Trên giá ABC rất nhẹ treo vật P có trọng lƣợng 40N. Biết AB = 45cm;  = 450 

Lực nén của thanh AB và lực cản của thanh BC là:  

 A. N40T;N220T 21    

 B. N40T;N40T 21    

 C. N240T;N40T 21   

 D. N40T;N240T 21   

 Hƣớng dẫn: N2402PT;N40PT 21   

15: Thang AB nặng N3100  tựa vào tƣờng thẳng đứng và hợp với sàn nhà góc  

= 600. Đầu A nhẵn và đầu B có ma sát.  
15.1 Có bao nhiêu lực tác dụng lên thang? 

  Trọng lực, phản lực tại A, phản lực tai B, lực ma sát tại B 

15.2. Phản lực của tƣờng N


 vào A và lực ma sát msF


 của sàn ở đầu B là:  

 A. N50F;N50N ms   
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 B. N50F;N3100N ms   

 C. N350F;N350N ms   

 D. N350F;N50N ms   

HD:  
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16: Hai vật có cùng khối lƣợng 5 kg đƣợc buộc vào 1 lực kế có độ chỉ tính ra 

Newton bằng 2 sợi dây nhẹ không co dãn vắt qua 2 ròng rọc trơn nhƣ hình 

vẽ. Độ chỉ của lực kế sẽ là:  

 A. Bằng 0  B. 49N   

 C. 98N  D. 147N 

Hướng dẫn giải: Lực kế chỉ lực căng dây chính là lực tương tác giữa 2 vật. Lực căng này cân bằng với 

trọng lực: T = P = mg =5x9. 8 =49N 

III. BÀI TẬP NÂNG CAO:  

Bài 1: Một vật A hình hộp khối luợng m = 50kg, có thiết diện thẳng là hình chữ 

nhật ABCD (cạnh AB = CD = a = 1m; BC = AD = b = 0,7m) đƣợc đặt trên sàn nhà 

sao cho mặt CD tiếp xúc với sàn 

1, Tác dụng vào giữa mặt BC một lực F


 theo phƣơng nằm ngang. Tìm giá trị của F


 

để có thể làm vật bị lật. Tìm hệ số ma sát giữa vật và sàn 
2, Đặt lên sàn nhà vật B hình khối lập phƣơng, khối lƣợng m = 60kg, có thiết diện 

thẳng là hình vuông ABCD, cạnh a = 1m, mặt CD tiếp xúc với sàn. Tác dụng vào A một lực F


 hƣớng 

xuống sàn và hợp với AB một góc  = 300. hệ số ma sát giữa vật B và sàn phải bằng bao nhiêu để vật 

không tịnh tiến trên sàn nhà? Tìm giá trị nhỏ nhất của F


để có thể làm lật vật B. Lấy g = 10m/s2 

Bài 2: Ngƣời ta đặt một đĩa tròn có đƣờng kính 50cm và có khối lƣợng 4kg 

đứng thẳng trên mặt phẳng nghiêng. Giữ đĩa bằng một sợi dây nằm ngang mà 
một đầu buộc vào điểm A cao nhất trên vành đĩa, còn đầu kia buộc chặt vào 

điểm C trên mặt phẳng nghiêng sao cho dây AC nằm ngang và nằm trong mặt 

của đĩa. Biết góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng là 030  , hệ số ma sát giữa 

đĩa và mặt phẳng nghiêng là   

a, Hãy tính lực căng của dây AC 

b, Nếu tăng góc nghiêng   một lƣợng rất nhỏ thì đĩa không còn ở  

trạng thái cân bằng. Hãy tính giá trị của hệ số ma sat 

BAI 3 Một quả cầu đồng chất tâm O bán kính R và một vật nặng m (xem nhƣ là chất điểm) đặt tại M 

cách tâm quả cầu một khoảng d = 2R, tƣơng tác với nhau với một lực hấp dẫn có độ lớn F. Hỏi nếu 

khoét quả cầu đi một phần có dạng hình cầu tâm O' (nằm trên đoạn thẳng OM), bán kính r = R/2 và tiếp 

xúc trong với quả cầu ban đầu thì lực tƣơng tác F' giữa quả cầu khoét và vật nặng bây giờ là bao nhiêu? 
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M = Fd 

 

M1 = M2  F1d1 = F2d2 

 

 

 

  

 

 

  

I. KIẾN THỨC:  

1. Momen lực:  

Momen lực đối với một trục quay là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay của lực và đƣợc đo bằng 

tích của lực với cánh tay đòn của nó.  
  

Trong đó: M(N. m), F(N), d(m) 

 

2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH(HAY QUY TẮC 

MOMEN LỰC) 

1. Quy tắc:  

Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hƣớng 

làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hƣớng làm vật quay ngƣợc 

chiều kim đồng hồ.  
 

 

*Chú ý:  

 Quy tắc momen lực còn đƣợc áp dụng cho cả trƣờng hợp một vật không có trục 

quay cố định nếu nhƣ trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay.  

3. NGẪU LỰC 

* Định nghĩa:  

 Hệ hai lực song song, ngƣợc chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực 

Ví dụ:  
 Dùng tay vặn vòi nƣớc, dùng tua nơ vít đẻ vặn đinh ốc, ….  

*Momen của ngẫu lực:  

 Momen của ngẫu lực đối với môt trục quay 0 vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.  

M = F1d1 + F2d2 = F(d1 + d2) 

 Hay M = Fd 

 Trong đó: F là độ lớn của mỗi lực(N), d là khoãng cách giữa hai giá của hai lực và đƣợc gọi là cánh 

tay đòn của ngẫu lực(m)  

*TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN:  

- Trƣờng hợp vật không có trục quay cố định:  
 Nếu vật chỉ chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục đi 

qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.  

 - Trƣờng hợp vật có trục quay cố định:  

 Dƣới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh một trục cố định đó. Nếu 

trục quay không đi qua trọng tâm thì trong tâm của vật sẽ chuyển động tròn 

xung quanh trục quay.  

BÀI TẬP:  

1. Chọn câu trả lời đúng: Đơn vị của mômen lực M=F. d là:  

 A. m/s  B. N. m  C. kg. m  D. N. kg 
2. Khi vật đƣợc treo bằng sợi dây cân bằng thì trọng lực tác dung lên vật:  

 A. hợp với lực căng dây một góc 900.  B. bằng không.   

  C. cân bằng với lực căng dây.  D. cùng hƣớng với lực căng dây.  

3. Vị trí trọng tâm của vật rắn trùng với:  

 A. điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.  B. điểm chính giữa vật.  

 C. tâm hình học của vật.   D. điểm bất kì trên vật.  

4. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của quy tắc mômen lực áp dụng cho trƣờng hợp vật rắn có trục 

quay cố định chịu tác dụng của lực F1 làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ và lực F2 làm cho vật 

quay ngƣợc chiều kim đồng hồ.  

MOMEN LỰC- NGẪU LỰC 
2 
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  A. 021


MM  B. F1d2 = F2d1  C. 

1

2

2

1

d

d

F

F
   D. 21 MM


  

5. Mômen lực tác dụng lên vật là đại lƣợng:  

 A. đặc trƣng cho tác dụng làm quay vật của lực.  
 B. véctơ.  

 C. để xác định độ lớn của lực tác dụng.  

 D. luôn có giá trị dƣơng.  
6. Cánh tay đòn của lực bằng 

 A. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.  

 B. khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật.  

 C. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.  

 D. khoảng cách từ trong tâm của vật đến giá của trục quay.  

7. Momen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định là đại lƣợng:  

 A. đặc tƣng cho tác dụng làm quay vật của lực và đƣợc đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.  

 B. đặc tƣng cho tác dụng làm quay vật của lực và đƣợc đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó. 

Có đơn vị là (N/m).  
 C. đặc trƣng cho độ mạnh yếu của lực.  

 D. luôn có giá trị âm.  

8. Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi:  

 A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay 

 B. lực có giá song song với trục quay 

 C. lực có giá cắt trục quay 

 D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay 

9. Chọn câu Sai.  

 A. Momen lực là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay của lực.  
 B. Momen lực đƣợc đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của lực đó.  

 C. Momen lực là đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay của vật. / 

 D. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.  

10. Momen của trọng lực vật đối với trục quay qua A và B là:  

 A. MA = MB = 1,8Nm  B. MA = 1,8Nm; MB = 2,55Nm 

 C. MA = MB = 8,9Nm  D. MA = MB = 2,55Nm 

Câu 11: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 20 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 30cm. Mômen của 

ngẫu lực là:  

 A. 600 N. m B. 60 N. m  C. 6 N. m   D. 0,6 N. m 
Câu 12. Hai lực của một ngẩu lựccó độ lớn F = 5N. Cánh tay đòn của ngẩu lực d= 20cm.  

Momen của ngẫu lực là:  

 A. 1N.   B. 0,5 N.  C. 2N.  D. 100N.  

13. Phát biểu nào sau đây không đúng  

  A. Hệ hai lực song song, ngƣợc chiều cùng tác dụng 1 vật gọi là ngẫu lực.  

  B. Ngẫu lực tác dụng vào vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.  

  C. Mô men của ngẫu lực bằng tích độ lớn của mỗi lực với cánh tay đòn của ngẫu lực.  

  D. Mô men của ngẫu lực không phụ thuộc vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu 

lực.  
14. Một ngẫu lực có độ lớn F1=F2=F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực này là 

 A. (F1-F2)d   

 B. 2Fd   

  C. Fd   

 D. chƣa biết đƣợc vị trí còn phụ thuộc vào vị trí của trục quay 

Câu 15: Một cánh cửa chịu tác dụng của một lực có mômen M1 = 60N. m đối với trục quay đi qua các 

bản lề. Lực F2 tác dụng vào cửa có mômen quay theo chiều ngƣợc lại và có cánh tay đòn d2 = 1,5m. Lực 

F2 có độ lớn bằng bao nhiêu thì cửa không quay? 

 A. 40N   

 B. 60N 

 C. không tính đƣợc vì không biết khối lƣợng của cánh cửa.  
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(chia trong) 

 

  

 

 

 

 D. 90N 

Câu 16: Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách 

từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là:  

 A. 200N. m  B. 200N/m  C. 2N. m  D. 2N/m 

  

 

 

  
  

I. KIẾN THỨC:  

I. THÍ NGHIỆM:  

Thí nghiệm cho thấy: F = P1 + P2  

 F = P  

 Suy ra: P = P1 + P2  

 

 

II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU:  
1. Quy tắc:  

- Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các 

độ lớn của hai lực ấy.  

- Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với 

độ lớn của hai lực ấy.  

  

 

 

 
2. Chú ý:  

- Quy tắc trên vẫn đúng cho cả trƣờng hợp 

khi thanh AB không vuông góc với hai lực 

1F  và 
2F  

- Điểm đặt của hợp lực là trọng tâm của 

vật  

- Ta có thể phân tích một lực thành hai lực thành phần 

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG:  
- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.  

- Lực ở trong phải ngƣợc chiều với hai lực ở ngoài.  

- Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.  

 

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:  
Câu 1: Một ngƣời đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lƣợng 40N. 

Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 70cm, tay ngƣời giữ ở đầu kia cách 

vai 35cm. Bỏ qua trọng lƣợng của gậy, hỏi lực giữ gậy của tay và vai 

ngƣời sẽ chịu một lực bằng bao nhiêu 

 

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Một ngƣời đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lƣợng 40N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách 

vai 70cm, tay ngƣời giữ ở đầu kia cách vai 35cm. Bỏ qua trọng lƣợng của gậy, hỏi lực giữ gậy của tay 

và vai ngƣời sẽ chịu một lực bằng bao nhiêu? 
 A. 80N và 100N.  B. 80N và 120N.  C. 20N và 120N D. 20N và 60N.  

Câu 2: Một tấm ván năng 240N đƣợc bắc qua một con mƣơng. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 

2,4m và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu? 

 A. 60N.  B. 80N.  C. 100N.  D. 120N.  

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 
2 
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Câu 3: Một tấm ván nặng 48N đƣợc bắc qua một con mƣơng. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 

1,2m và cách điểm tựa B 0,6m. Lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A là:  

 A. 16 N  B. 12 N  C. 8 N  D. 6 N 

Câu 4: Một thanh chắn đƣờng dài 7. 8m có khối lƣợng 210kg, có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1.2m. 

Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1.5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên 

phải một lực bao nhiêu để giữ cho thanh nằm ngang. Lấy g=10m/s2.  

  A. 1000N  B. 500N  C. 100N  D. 400N  

Câu 5: Một tấm ván nặng 18N đƣợc bắt qua một bể nƣớc. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 1,2m 
và cách điểm tựa B là 0,6m. Lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A là:  

 A. 16N.  B. 12N.  C. 8N.  D. 6N.  

  

 

 

  

I. KIẾN THỨC:  

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 

 

I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG:  

1. Cân bằng không bền:  

 Một vật bi lệch ra khỏi vị trí cân bằng không thể tự trở về vị trí dó đƣợc gọi là cân 

bằng không bền 

2. Cân bằng bền:  

 Một vật bi lệch ra khỏi vị trí cân bằng có thể tự trở về vị trí dó đƣợc gọi là cân 

bằng bền 

3. Cân bằng phím định; 

 Cân bằng phím định là dạng cân bằng mà vị trí trục quay trùng với trọng tâm của 
vật.  

II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ:  

1. Mặt chân đế là gì? 

Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc đó.  

2. Điều kiện cân bằng:  

 Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua 

mặt chân đế (hay là trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế).  

3. Mức vững vàng của cân bằng:  

Mức vững vàng của cân bằng đƣợc xác định bởi độ cao của trọng tâm và diên tích 
của mặt chân đế 

 

 

 

 

 

 

1. Mặt chân đế của vật là:  

 A. toàn bộ diện tích tiếp xúc của vật với sàn.  
 B. đa giác lồi lớn nhất bao bọc tất cả các diện tích tíep xúc.  

 C. phần chân của vật.  

 D. đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc của vật.  

2. Chọn câu trả lời SAI 

 A. Một vật cân bằng phiếm định là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng lực tác dụng lên nó 

giữ nó ở vị trí cân bằng mới.  

 B. Vật có trọng tâm càng thấp thì càng kém bền vững.  

 C. Cân bằng phiếm định có trọng tâm ở một vị trí xác định hay ở một độ cao không đổi.  

 D. Trái bóng đặt trên bàn có cân bằng phiếm định.  
3. Một viên bi nằm cân bằng trong một cái lỗ trên mặt đất, dạng cân bằng của viên bi khi đó là:  

CÁC DẠNG CÂN BẰNG.  
1

8 
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F
a

m
  hay F ma  (21. 1) 

Ox:F1X + F2X + …. = ma (21. 2) 

0y: F1Y + F2Y + …. . = 0 

 A. cân bằng không bền.  

 B. cân bằng bền.  

 C. cân bằng phiếm định.  

 D. lúc đầu cân bằng bền, sau đó trở thành cân bằng phiếm định.  

4. Mức vững vàng của cân bằng phụ thuộc vào 

 A. khối lƣợng.  

 B. độ cao của trọng tâm.  

 C. diện tích của mặt chân đế.  

 D. độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế.  
5. Đối với cân bằng phiếm định thì 

 A. trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận.  

 B. trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận.  

 C. trọng tâm nằm ở một độ cao không thay đổi.  

 D. trọng tâm có thể tự thay đổi đến vị trí cân bằng mới.  

6. Chọn câu đúng nhất. Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu 

hƣớng:  

 A kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền.  
 B kéo nó ra xa vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng không bền.  

 C giữ nó đứng yên ở vị trí mới, thì đó là vị trí cân bằng phiếm định.  

 D cả A, B, C đều đúng.  

 

  

 

 

  

  

 

I. KIẾN THỨC:  

 

I. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA MỘT VẬT RẮN:  

1. Đinh nghĩa:  

 Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đƣờng nối hai điểm bất kì của vật 

luôn luôn song song với chính nó.  

2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến:  

 Khi vật chuyển động tịnh tiến mọi điểm của vật có cùng gia tốc.  
Theo định luật II NiuTơn, ta có:  

 

 

 Trong đó: 1 2 ....F F F   là hợp lực của các lực tác dụng lên vật, m là khối lƣợng của vật 

Chiếu phƣơng trình (21. 1) lên các trục tọa độ, ta đƣợc:  

 

 

 

II. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH:  

1. Đặt điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc:  
 - Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc ω, gọi là tốc độ 

góc của vật.  

 - Vật quay đều thì ω = const. Vật quay nhanh dần thì ω tăng dần. Vật quay chậm dần thì ω giảm dần 

 

2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục:  

 A. Thí nghiệm:  
 Thí nghiệm cho thấy: P1>P2 do đó T1>T2 

 Nếu chọn chiều dƣơng là chiều quay của ròng rọc thì momen toàn phần tác dụng vào ròng rọc là:  

CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN & CHUYỂN 

ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN 

1

9 
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M = (T1 – T2)R. Momen này làm cho ròng rọc quay nhanh dần.  

 

 B. kết luận:  

 Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ 

góc của vật.  

 

3. Mức quán tính trong chuển động quay:  

 - Khi tác dụng cùng một momen lực lên các vật khác nhau, tốc độ góc của vật nào 
tăng chậm hơn thì vật đó có mức quán tính lớn hơn và ngƣợc lại.  

 - Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lƣợng của vật và vào sự phân 

bố khối lƣơng đó đối với trục quay. Khối lƣơng của vật càng lớn và đƣợc phân bố càng xa trục quay thì 

momen quán tính càng lớn và ngƣợc lại.  

BÀI TẬP:  
1. Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây đúng:  

 A. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có momen lực tác dụng lên vật.  

 B. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vậtt phải đứng yên.  

 C. Vật quay đƣợc là nhờ có momen lực tác dụng lên nó.  
 D. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.  

2. Một chiếc vành xe đạp phân bố đều khối lƣợng, có dạng hình tròn tâm C. Trọng tâm của vành nằm 

tại:  

 A. một điểm bất kì nằm trên vành xe.  B. một điểm bất kì nằm ngoài vành xe.  

 C. điểm C  D. mọi điểm của vành xe.  

3. Mức quán tính của vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào 

 A. tốc dộ góc của vật.    B. khối lƣợng của vật.  

 C. hình dạng và kích thƣớc của vật.  D. vị trí của trục quay.  

4. Trong những chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động tịnh tiến 
 A. Hòn bi lăn trên mặt bàn.  B. Kim đồng hồ đang chạy.  

 C. Pittong chạy trong ống bơm xe đạp.  D. Trái Đất quay chung quanh trục của nó 

5. Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG:  

 A. Lực có giá qua khối tâm làm vật chuyển động tịnh tiến 

 B. Lực có giá không qua khối tâm làm vật vừa quay vừa tịnh tiến 

 C. Khối tâm vật là điểm đặt của trọng lực lên vật 

 D. Vị trí khối tâm phụ thuộc sự phân bố của vật chất 

 E. Khối tâm vật luôn nằm trong vật 

6. Vật rắn có chuyển động tịnh tiến khi:  

 A. Hợp lực các lực tác dụng có giá qua khối tâm 

 B. Hợp lực các lực tác dụng lên vật là một lực không đổi 

 C. Các lực tác dụng phải đồng phẳng 

 D. Các lực tác dụng phải đồng qui 

 E. Các lực tác dụng phải cân bằng với lực ma sát 

7. Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG đối với một vật có trục quay cố định 

 A. Giá của lực đi qua trục quay thì không làm vật quay 

 B. Giá của lực không qua trục quay sẽ làm vật quay 

 C. Đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng quay của một lực đƣợc gọi là momen lực 

 D. Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực 

 E. Đơn vị tính momen lực trong hệ thống đơn vị SI là N. m 

 

  

 

 

  

I. KIẾN THỨC:  

Bài 1: ở trƣờng hợp nào sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? 
 A. Lực có giá cắt trục quay.  

ChỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP - KIỂM TRA 
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 B. Lực có giá song song với trục quay.  

 C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.  

 D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.  

Bài 2: Ngƣời ta khoét một lỗ tròn bán kính R/2 trong một đĩa tròn đồng chất bán kính R. Trọng tâm của 

phần còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu? 

 A. R/2 B. R/4 C. R/3 D. R/6 

Bài 3: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d = 30 cm. 

Momen của ngẫu lực là:  
 A. M = 0,6(Nm).  B. M = 600(Nm).  C. M = 6(Nm).  D. M = 60(Nm).  

Bài 4: Một quả cầu đồng chất có khối lƣợng 4kg đƣợc treo vào tƣờng thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp 

với tƣờng một góc  =300. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tƣờng. Lấy g=9,8m/s2. Lực của 
quả cầu tác dụng lên tƣờng có độ lớn gần bằng là:  

 A. 23N.  B. 22,6N.  C. 20N.  D. 19,6N.  

Bài 5: Khi một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào sau đây của lực có thể thay đổi mà không ảnh hƣởng 

đến tác dụng của lực:  

 A. độ lớn B. chiều C. điểm đặt D. phƣơng 

Bài 6: Treo một vật rắn không đồng chất ở đầu một sợi dây mềm. Khi cân bằng, dây treo không trùng 

với.  

 A. đƣờng thẳng đứng nối điểm treo N với trọng tâm G.  B. trục đối xứng của vật.  

 C. đƣờng thẳng đứng đi qua điểm treo N.  D. đƣờng thẳng đứng đi qua trọng tâm G.  

Bài 7: Ba lực đồng quy tác dụng lên vật rắn cân bằng có độ lớn lần lƣợt là 12N,16N và 20N. Nếu lực 

16N không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là:  

 A. 16N.  B. 20N.  C. 15N.  D. 12N.  

Bài 8: Chọn câu phát biểu đúng: Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm 

 A. thấp nhất so với các vị trí lân cận.  B. cao bằng với các vị trí lân cận.  

 C. cao nhất so với các vị trí lân cận.  D. bất kì so với các vị trí lân cận.  

Bài 10: Kết luận nào dƣới đây về điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không 

song song là đầy đủ? 
 A. ba lực đó phải đồng phẳng và đồng quy.  

 B. ba lực đó phải đồng quy.  

 C. ba lực đó phải đồng phẳng.  

 D. hợp lực của hai lực bất kỳ phải cân bằng với lực thứ ba  

Bài 11: Một thanh AB = 7,5m có trọng lƣợng 200N có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2m. Thanh có 

thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA = 2,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ 

lớn bằng bao nhiêu để AB cân bằng? 

 A. 100N.  B. 25N.  C. 10N.  D. 20N.  

Bài 12: Một thanh AB có trọng lƣợng 150N có trọng tâm G chia đoạn 

AB theo tỉ lệ BG = 2 AG. Thanh AB đƣợc treo lên trần bằng dây nhẹ, 

không giãn (Hình bên). Cho góc  = 300. Tính lực căng dây T? 

 A. 75N.  B. 100N.   

 C. 150N.  D. 50N.  

Bài 13: Chọn câu đúng.  

 A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.  

 B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật.  

 C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.  

 D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.  
Bài 14: Ngƣời làm xiếc đi trên dây thƣờng cầm một cây gậy nặng để làm gì? 

 A. Để vừa đi vừa biểu diễn cho đẹp 

 B. Để tăng lực ma sát giữa chân ngƣời và dây nên ngƣời không bi ngã 

 C. Để điều chỉnh cho giá trọng lực của hệ (ngƣời và gậy) luôn đi qua dây nên ngƣời không bị ngã 

 D. Để tăng mômen trọng lực của hệ (ngƣời và gậy) nên dễ điều chỉnh khi ngƣời mất thăng bằng 

Bài 15: Vòi vặn nƣớc có hai tai vặn. Tác dụng của các tai này là gì? 

 A. Tăng độ bền của đai ốc  B. Tăng mômen của ngẫu lực 

 C. Tăng mômen lực   D. Đảm bảo mỹ thuật 

  
A 

B 

G 

T 

P 
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Bài 16: Cho một hệ gồm hai chất điểm m1=0,05kg đặt tại điểm P và m2=0,1kg đặt tại điểm Q. Cho 

PQ=15cm. Trọng tâm của hệ 

 A. nằm ngoài khoảng PQ  

 B. cách P một khoảng 10cm và cách Q một khoảng 5cm 

 C. cách P một khoảng 5cm  

 D. cách Q một khoảng 10cm 

Bài 17: Có 3 viên gạch giống nhau, mỗi viên có chiều dài L. Ba viên gạch này đƣợc xếp chồng lên nhau 

sao cho viên gạch trên đua ra một phần so với viên gạch dƣới. Chiều dài lớn nhất của chồng gạch mà 
không bị đổ là 

 A. 5L/4  B. 7L/4  C. 2L  D. 1,5L 

Bài 18: Thanh AC đồng chất có trọng lƣợng 4N, chiều dài 8cm. Biết quả cân P1=10N treo vào đầu A, 

quả cân P2 treo vào đầu  C. Trục quay cách A 2cm, hệ cân bằng. Hỏi P2 có độ lớn là bao nhiêu? 

 A. 5N  B. 4,5N  C. 3,5N  D. 2N 

Bài 19: Nhận xét nào sau đây về ngẫu lực là không chính xác? 

 A. Hợp lực của ngẫu lực tuân theo quy tắc tổng hợp hai lực song song, ngƣợc chiều.  

 B. Ngẫu lực là hệ gồm hai lực song song, ngƣợc chiều và có độ lớn bằng nhau.  

 C. Momen của ngầu lực tính theo công thức: M = F. d (trong đó d là cánh tay đòn của ngẫu lực) 
 D. Nếu vật không có trục quay cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục đi 

qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.  

Bài 20: Một vật đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc ( / )rad s  . Nếu bỗng nhiên 

mômen lực tác dụng lên vật mất đi thì 

 A. Vật quay chậm dần rồi dừng lại.  B. Vật quay nhanh dần do quán tính.  

 C. Vật dừng lại ngay.   D. Vật quay đều với tốc độ góc ( / )rad s  .  

Bài 21: Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây đúng 

 A. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.  

 B. Nếu không chịu tác dụng của momen lực tác dụng lên vật thì vật phải đứng yên.  

 C. Vật quay đƣợc là nhờ có momen lực tác dụng lên vật.  
 D. Khi không còn mômen lực tác dụng lên vật thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.  

Bài 22: Nhận xét nào sau đây không chính xác? Hợp lực của hai lực song song có đặc điểm:  

 A. Cùng giá với các lực thành phần.  

 B. Có giá nằm trong hoặc ngoài khoảng cách giới hạn bởi giá của hai lực và tuân theo quy tắc chia 

trong hoặc chia ngoài.  

 C. Cùng phƣơng với các lực thành phần.  D. Có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành 

phần.  

Bài 23: Mức quán tính của một vật chuyển động quay quanh một trục cố định không phụ thuộc vào:  

 A. Vật liệu làm nên vật.   
 B. Tốc độ góc của vật.  

 C. Kích thƣớc của vật.   

 D. Khối lƣợng của vật và sự phân bố khối lƣợng của vật đối với trục quay.  

Bài 24: Hai lực F1 và F2 song song, ngƣợc chiều đặt tại hai đầu thanh AB có hợp lực F đặt tại O cách A 

là 8 cm, cách B 2 cm và có độ lớn F = 10,5 N. Tìm F1 và F2.  

 A. 3,5 N và 14 N B. 14 N và 3,5 N C. 7 N và 3,5 N D. 3,5 N và 7 N 

Bài 25: Điều kiện để một vật nằm cân bằng là:  

 A. Tổng mômen lực tác dụng lên vật phải bằng không.  

 B. Hợp lực tác dụng lên vật phải bằng không.  

 C. Hợp lực tác dụng vào nó phải bằng không và tổng mô men lực tác dụng lên vật phải bằng 0.  
 D. Trọng lực và phản lực của nó phải cân bằng lẫn nhau.  

Bài 26: Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật:  

 A. Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm 

 B. Trọng tâm là điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật.  

 C. Vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật.  

 D. Nếu lực tác dụng có phƣơng qua trọng tâm thì vật chuyển động tịnh tiến 

Bài 27:  Một vật rắn chịu tác dụng của một lực F. Chuyển động của vật là chuyển động:  

 A. tịnh tiến  B. quay  
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 A  B  O 

 C. vừa quay vừa tịnh tiến   D. không xác định  

Bài 28: Một vật không có trục quay cố định khi chịu tác dụng của ngẫu lực thì sẽ:  

 A. chuyển động tịnh tiến   B. chuyển động quay 

 C. vừa quay, vừa tịnh tiến  D. cân bằng 

Bài 29: Tác dụng một lực F có giá đi qua trọng tâm của một vật thì vật đó sẽ:  

 A. Chuyển động tịnh tiến  B. Chuyển động quay 

 C. Vừa quay vừa tịnh tiến  D. Chuyển động tròn đều 

Bài 30: Có đòn bẩy nhƣ hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật 
có trọng lƣợng 30 N. Chiều dài đòn bẩy dài 50 cm. Khoảng cách 

từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Vậy đầu B của đòn bẩy phải 

treo một vật khác có trọng lƣợng là bao nhiêu để đòn bẩy cân 

bằng nhƣ ban đầu? 

 A. 15 N  B. 20 N 

  C. 25 N  D. 30 N 

Bài 31: Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách phân tích một lực thành hai lực song song  

 A. Có vô số cách phân tích một lực thành hai lực song song.  

 B. Chỉ có duy nhất một cách phân tích một lực thành hai lực song song  
 C. Việc phân tích một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hình bình hành.  

 D. Chỉ có thể phân tích một lực thành hai lực song song nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâm của vật 

mà nó tác dụng.  

Bài 32: Một thanh chắn đƣờng dài 7,8m có trọng lƣợng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1,2 

m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m. Để giữ thanh ấy nằm ngang 

vào đầu bên phải có giá trị nào sau đây:  

  A. 2100N.   B. 100N.  C. 780 N.  D. 150N.  

Bài 33: Một vật rắn phẳng mỏng dạng một tam giác đều ABC, cạnh a = 20cm. Ngƣời ta tác dụng vào 

một ngẫu lực năng trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn 8N và đặt vào hai đỉnh A và C và 
song song với BC. Momen của ngẫu lực là:  

 A. 13,8 Nm  B. 1,38 Nm C. 13,8. 10-2Nm  D. 1,38. 10-3Nm 

Bài 34: Một cái xà nằm ngang chiều dai 10m trọng lƣợng 200N, Một đầu xà gắn vào tƣờng đầu kia 

đƣợc giữ bằng sợi dây làm với phƣơng nằm ngang góc 600 Sức căng của sợi dây là  

 A. 200N  B. 100N  C. 115,6N  D. 173N 

Bài 35: Chọn câu sai:  

 A. Vận tốc góc đặc trƣng cho sự quay nhanh hay chậm của vật rắn 

 B. Vận tốc góc dƣơng khi khi vật quay nhanh dần  

 C. Vận tốc góc không đổi khi vật quay đều  
 D. Vận tốc góc đo bằng đơn vị rad/s 

Bài 36: Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn (không 

thuộc trục quay) 

 A. quay đƣợc những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian.  

 B. ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc gó C.  

 C. ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc dài.  D. ở cùng một thời điểm, có cùng gia tốc dài.  

Bài 37: Có ba quả cầu nhỏ đồng chất khối lƣợng m1, m2 và m3 đƣợc gắn theo thứ tự tại các điểm A, B 

và C trên một thanh AC hình trụ mảnh, cứng, có khối lƣợng không đáng kể, sao cho thanh xuyên qua 

tâm của các quả cầu. Biết m1 = 2m2 = 2M và AB = BC. Để khối tâm của hệ nằm tại trung điểm của AB 
thì khối lƣợng m3 bằng 

 A. 
3

2M
.  B. M.   C. 

3

M
  D. 2M.  

Bài 38: Có ba chất điểm 5kg,4kg và 3kg đƣợc đặt trong hệ toạ độ 0xyz. Vật 5kg có toạ độ (0,0); 3kg có 
toạ độ (0,4); 4kg có toạ độ (3,0). Hỏi phải đặt vật 8kg ở đâu để khối tâm của hệ trùng với gốc toạ độ 

(0,0) 

 A. x=1,5; y=1,5  B. x=-1,2; y=1,5  C. x=-1,5; y=-1,5 D. x=-2,1; y= 1,8 

 

----------------------hết--------------------- 
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Đáp án (cân bằng và chuyển động của VR) 

Bài 1. D 

Bài 2. D 

Ta có: 
1 2

R
P . P .x

2
  

  
1 2

R
m . m x

2
  

 

2 2
2R R R

. R x
2 2 4

  
     
   

 

 
R 3 R

x x
8 4 6
    

Bài 3. C 

 M =  F. d = 20. 0,3 = 6 (Nm) 

Bài 4. B. P = Tcos 

   N = Tsin  

  
N

P
tan  N = P tan  = mgtan 

 Thay số: N = 7. 9,8. tan 300  22,6 (N) 

Theo định luật III Neutơn N’ = 22,6 (N) 

Bài 5. C 

Bài 6. B 

Bài 7.  A.  

 Do 122 + 162 = 202  3 lực tác dụng nhƣ hình vẽ:  

 F1 = 12N, F2 = 16N, F3 = 20N 

 Lực N không tác dụng lên vật 

  F13 = 
2 2

3 1
F F 16N   

Bài 8. A 

Bài 10. D 

Bài 11. D 

  P.GO = F. OB 

  200. 0,5 = F(7,5 = 2,5) 

  F = 20(N) 

Bài 12. D 

Thanh có thể quay quanh A 

 P. AG. cos = T. AB cos 

  T = P. 
AG P 150

50N
AB 3 3

    

Bài 13. C 

Bài 14. C 

Bài 15. B 

Bài 16. B 

 Ta có: P1 PG = P2. GQ 

  2 2

1 1

PG P m
2

GQ P m
    

   PG + GQ = 15 

Bài 17. B 

 PG = 10(cm) 

 GQ = 5 (cm) 
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 Viên gạch thứ 3 có thể nhô ra 
L

2
là khoảng cách lớn nhất Hệ 2 viên gạch (2) (3) nằm cân bằng thì hợp 

lực 2P  nhƣ hình vẽ.  

  y = 
L

4
 

 Chiều dài lớn nhất của chồng gạch là: 
L L 7L

L
4 2 4

    

Bài 18. D 

Ta có:  

 P1. AO = PA B. OG + P2. OB 

  m1. AO = mA B. OG + m2. OB 

  P2 = 2(N) 

Bài 19. C 

Bài 20. D 

Bài 21. A 

Bài 22. A 

Bài 23. A 

Bài 24.  A. F = F1 – F2  

 F1. 8 = F2. 2  F2 = 4F1  F= 3F1 F1 = 3,5 (N) 

   F2 = 14 (N)  

Bài 25. C 

Bài 26. D 

Bài 27. D 

Bài 28. B 

Bài 29. A 

Bài 30. B 

 
B A

OB.P OA.P  

  PB =  A

OA 20
.P .30 20 N

OB 50 20
 


 

Bài 31. A 

Bài 32. B 

 P B. OB P.GO  

  PB = P.  
GO 1,5 1,2

2100. 10 N
7,8 1,5OB


 


 

Bài 33. B 

 M = F. d (F; độ lớn của lực)  
   d: Khoảng cách giữa 2 giá của lực 

 M = 8. a sin 600 = 8. 0,2.  
3

1,38 N / m
2

  

Bài 34. D 

 P. l. cos 300 = T. l 

  T = P cos 300 = 20.  
3

100 3 173 N
2

   

Bài 35. B 

Bài 36. B 

Bài 37. C 
m1 = 2M, m2 = MGA = GB khối tâm của hệ tại trung điểm AB thì 

 m1. AG = m2. GB + m3 GC 
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  2M. 
3

AC AC 3
M. M . AC

4 4 4
   

  m3 = 
M

3
 

Bài 38. C 

 G1 là khối tâm của hệ vật 3kg và 4 kg  

  3a = 4b 

 
a a

b 3
  

 a + b = 5 

 

20
a

7

15
b

7




 
 


 

  yG1 = 
20 4 16 12

4 . 4
7 5 7 7

     

  xG1 = 3 - 
15 3 9 12

. 3
7 5 7 7

    

  OG1 = 

2

2

12 12
2. 2

7 7
  

 Vật 8 kg đặt tại G2 

 OG2. 8 = 12
2

.7
7

 

 OG2 = 
12 2 3 2 3

8 2 2
   

  G2 
3 3

;
2 2

  
 
 

 

 

-----------------------hết---------------------- 

 
 

Họ và tên: ………………………………………. .  

Câu 12đ. Nếu trƣợt vectơ lực trên giá của nó thì lực đó tác dụng lên vật có thay đổi không? Tại sao? 

Câu 22đ. Momen lực có tác dụng nhƣ thế nào đối với 1 vật quay quanh 1 trục cố định?  

Câu 32đ. Một vật chịu tác dụng đồng thời của 3 lực không song song thì ba lực này phải thỏa mãn điều 

kiện gì để vật cân bằng.  

Câu 42đ. Ở vị trí cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng phím định thì vị trí trọng tâm của nó 

nhƣ thế nào? 

Câu 52đ. Hai lực của 1 ngẫu lực có độ lớn là F = 5N. Cánh tay đòn của ngẫu lực là 20cm. Tính momen 

của ngẫu lực? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên: ………………………………………. .  

Câu 12đ. Khi nào thì lực tác dụng lên 1 vật có trục quay cố định mà không làm cho vật quay? 

Câu 22đ. Muốn tổng hợp hai lực song song thì hai lực đó phải nhƣ thế nào? Khi đó, hợp lực của 2 lực 

song song cùng chiều có đặc điểm gì? 

Câu 32đ. Thế nào là dạng cân bằng không bền? Nguyên nhân gây ra dạng cân bằng không bền là gì? Lấy 

ví dụ 
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Câu 42đ. Mức vững vàng của cân bằng đƣợc xác định bởi những yếu tố nào? 

Câu 52đ. Một ngẫu lực gồm 2 lực 
1F


 và 
2F


có độ lớn là 10N và có cánh tay đòn d = 5cm. Tính momen 

ngẫu lực? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên: ………………………………………. .  

Câu 12đ. Mức quán tính của 1 vật quay quanh 1 trục phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

Câu 22đ. Trong chuyển động tịnh tiến của vật rắn thì mọi điểm trên vật sẽ chuyển động nhƣ thế nào? Và 

chuyển động đó với gia tốc bằng bao nhiêu?(chỉ viết dƣới dạng công thức ) 

Câu 32đ. Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì ngƣời ta phải làm thế nào? 

Câu 42đ. Nguyên nhân nào gây nên các dạng cân bằng? Hãy chỉ ra nguyên nhân gây ra dạng cân bằng 
phiếm định.  

Câu 52đ. Hai ngƣời dùng 1 chiếc gậy có khối lƣợng 1,5kg để khiêng một cổ máy nặng 100kg. Xác định 

tổng trọng lực tác dụng lên vai 2 ngƣời ấy. Lấy g = 9,8 m/s2  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên: …………………………………………  

Câu 12đ. Đại lƣợng vật lý nào đặc trƣơng cho khả năng tác dụng làm quay của lực. Viết biểu thức tính 

đại lƣợng đó.  

Câu 22đ. Đối với những vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm của vât nằm ở đâu? 

Trọng lực của 1 vật rắn có điểm đặt nằm ở đâu? 

Câu 32đ. viết công thức tính momen ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì? 

Câu 42đ. Hãy nêu đặc điểm của 3 lực song song cân bằng? 

Câu 52đ. Momen ngẫu lực của 2 lực 1F


 và 2F


là 10Nm. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 10cm. Xác định 

độ lớn của 2 lực F1, F2.  

……………………………………………………………………………………………………………  

Họ và tên: …………………………………………. .  

Câu 12đ. Điều kiện cân bằng của 1 vật có mặt chân đế là gì? 

Câu 22đ. Điều kiện cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực là gì? Lấy ví dụ.  

Câu 32đ. Khoảng cách giữa 2 lực đƣợc tính từ đâu? Viết công thức tính momen lực.  

Câu 42đ. Trong các dạng cân bằng thì cân bằng nào kém vững vàng nhất và cân bằng nào có mức vững 

vàng nhất? 

Câu 52đ. Một ngƣời gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. 
Hỏi vai ngƣời đó phải đặt ở điểm nào trên đòn gánh để thùng gạo và thùng ngô cân bằng. Bỏ qua trọng 

lực của đòn gánh.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên: …………………………………………. .  

Câu 12đ. Momen lực có đơn vị là gì? Cánh tay đòn của momen lực đƣợc xác định nhƣ thế nào?  

Câu 22đ. Hãy kể tên các dạng cân bằng, trong đó dạng cân bằng nào kém bền vững vàng nhất? Lấy ví dụ 

Câu 32đ. Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì ngƣời ta phải làm thế nào? Lấy ví dụ 

Câu 42đ. Khi nào thì lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định mà làm cho vật quay? 

Câu 52đ. Một ngƣời gánh thùng gạo có khối lƣợng m = 25kg và một thùng ngô nặng 200N bằng 1 đòn 
gánh. Xác định trọng lực tác dụng lên vai ngƣời đó. Bỏ qua trọng lƣợng của đòn gánh, lấy g = 9,8 m/s2 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên: ……………………………………………  

Câu 12đ. Viết công thức tính momen ngẫu lực. Trong đó cánh tay đòn của ngẫu lực đƣợc xác định nhƣ 

thế nào? 

Câu 22đ. Thế nào là chuyển động tịnh tiến. Lấy ví dụ.  

Câu 32đ. Muốn tổng hợp hai lực đồng quy ta áp dụng quy tắc nào? Từ đó, em hãy phát biểu quy tắc tổng 

hợp hai lực có giá đồng quy? 

Câu 42đ. Thế nào là dạng cân bằng bền? Nguyên nhân gây ra dạng cân bằng bền là gì? Lấy ví dụ.  

Câu 52đ. Momen ngẫu lực của hệ 2 lực 1F


và 2F


 là 15Nm. Xác định cánh tay đòn của ngẫu lực, biết rằng 

F1 = 150N.  
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I. KIẾN THỨC:  

 A. PHƢƠNG PHÁP GIẢI 

Dạng 1: : Tính động lƣợng của một vật, một hệ vật.  

 - Động lƣợng p  của một vật có khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v  là một đại lƣợng đƣợc 

xác định bởi biểu thức: p  = m v  

 - Đơn vị động lƣợng: kgm/s hay kgms-1.  

 - Động lƣợng hệ vật: 
1 2

p p p   

  Nếu: 
1 21 2

p p p p p     

  Nếu: 1 21 2
p p p p p     

  Nếu: 2 2

1 21 2p p p p p     

  Nếu:   2 2 2

1 2 1 2 1 2, 2 . . osp p p p p p p c       

Dạng 2: Bài tập về định luật bảo toàn động lƣợng  
 Bước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sát 

 Bước 2: Viết biểu thức động lƣợng của hệ trƣớc và sau hiện tƣợng.  

 Bƣớc 3: áp dụng định luật bảo toàn động lƣợng cho hệ: t sp p (1) 

 Bước 4: Chuyển phƣơng trình (1) thành dạng vô hƣớng (bỏ vecto) bằng 2 cách:  
 + Phƣơng pháp chiếu 

 + Phƣơng pháp hình học.   

*. Những lƣu ý khi giải các bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lƣợng:  
 a) Trƣờng hợp các vector động lƣợng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) cùng phƣơng, 

thì biểu thức của định luật bảo toàn động lƣợng đƣợc viết lại: m1v1 + m2v2 = m1
'

1v  + m2
'

2v  

Trong trƣờng hợp này ta cần quy ƣớc chiều dƣơng của chuyển động.  

 - Nếu vật chuyển động theo chiều dƣơng đã chọn thì v > 0; 

 - Nếu vật chuyển động ngƣợc với chiều dƣơng đã chọn thì v < 0.  

 b) Trƣờng hợp các vector động lƣợng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) không cùng 

phƣơng, thì ta cần sử dụng hệ thức vector: sp = tp  và biểu diễn trên hình vẽ. Dựa vào các tính chất hình 

học để tìm yêu cầu của bài toán.  

 c) Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lƣợng:  

 - Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.  

 - Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực 

 - Thời gian tƣơng tác ngắn.  

 - Nếu ai luc 0ngoF  nhƣng hình chiếu của ai lucngoF trên một phƣơng nào đó bằng không thì động lƣợng 

bảo toàn trên phƣơng đó.  

 B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Hai vật có khối lƣợng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. 

Tìm tổng động lƣợng (phƣơng, chiều và độ lớn) của hệ trong các trƣờng hợp:  

  A. v


1 và v


2 cùng hƣớng.  

  B. v


1 và v


2 cùng phƣơng, ngƣợc chiều.  

  C. v


1 và v


2 vuông góc nhau  

Giải 

 A. Động lƣợng của hệ: p


= p


1 + p


2 

  Độ lớn: p = p1 + p2 = m1v1 + m2v2 = 1. 3 + 3. 1 = 6 kgm/s 

 B. Động lƣợng của hệ: p


= p


1 + p


2 

  Độ lớn: p = m1v1 - m2v2 = 0 

ĐỘNG LƢỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƢỢNG 

 

2 

http://giasutrongtin.com/
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 C. Động lƣợng của hệ: p


= p


1 + p


2 

  Độ lớn: p = 2

2

2

1 pp   = = 4,242 kgm/s 

Bài 2: Một viên đạn khối lƣợng 1kg đang bay theo phƣơng thẳng đứng với vận tốc 500m/s thì nổ thành 

hai mảnh có khối lƣợng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phƣơng ngang với vận tốc 500 2 m/s. hỏi 
mảnh thứ hai bay theo phƣơng nào với vận tốc bao nhiêu? 

Giải 

 - Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây đƣợc xem là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo 

toàn động lƣợng.  

 - Động lƣợng trƣớc khi đạn nổ: .
t
p mv p   

 - Động lƣợng sau khi đạn nổ: 1 2
1 21 2

. .
s
p m v m v p p     

Theo hình vẽ, ta có:  

 
   

           
   

2

2
2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1
. . . 4 1225 /

2 2

m m
p p p v mv v v v v m s  

- Góc hợp giữa 2v  và phƣơng thẳng đứng là: 01 1

2 2

500 2
sin 35

1225

p v

p v

       

Bài 3: Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lƣợng ms = 1000kg, bắn một viên đoạn khối lƣợng mđ = 

2,5kg. Vận tốc viên đoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn.  

Giải 

 - Động lƣợng của súng khi chƣa bắn là bằng 0.  

 - Động lƣợng của hệ sau khi bắn súng là: đđSS vmvm


..   

 - Áp dụng điịnh luật bảo toàn động lƣợng: 0..  đđSS vmvm


 

 - Vận tốc của súng là: )/(5,1. sm
m

vm
v

S

đđ   

Bài 4: Một xe ôtô có khối lƣợng m1 = 3 tấn chuyển động thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s, đến tông và 

dính vào một xe gắn máy đang đứng yên có khối lƣợng m2 = 100kg. Tính vận tốc của các xe.  

Giải 

 - Xem hệ hai xe là hệ cô lập 

 - Áp dụmg địmh luật bảo toàn động lƣợng của hệ: vmmvm


)(. 2111   

v


cùng phƣơng với vận tốc 1v


.  

 - Vận tốc của mỗi xe là: 
21

11.

mm

vm
v


 = 1,45(m/s) 

Bài 5: Một ngƣời khối lƣợng m1 = 50kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối 

lƣợng m2 = 80kg chạy song song ngang với ngƣời này với vận tốc v2 = 3m/s. sau đó, xe và ngƣời vẫn 

tiếp tục chuyển động theo phƣơng cũ. Tính vận tốc xe sau khi ngƣời này nhảy lên nếu ban đầu xe và 

ngƣời chuyển động:  

a/ Cùng chiều.  

b/ Ngƣợc chiều  

Giải 

Xét hệ: Xe + ngƣời là hệ kín 

Theo định luật BT động lƣợng:  1 2
1 2 1 2
. .m v m v m m v    

a/ Khi ngƣời nhảy cùng chiều thì 1 1 2 2

1 2

50.4 80.3
3,38 /

50 80

mv m v
v m s

m m

 
  

 
 

 - Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận tốc 3,38 m/s.  

b/ Khi ngƣời nhảy ngƣợc chiều thì / 1 1 2 2

1 2

50.4 80.3
0,3 /

50 80

mv m v
v m s

m m

   
  

 
 

 - Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận tốc 0,3m/s.  

 C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

 

1
p  

p  

  

2
p  

O 
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Câu 1: Một vật có khối lƣợng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động 

lƣợng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 10m/s2.  

 A. 5,0 kg. m/s.  B. 4,9 kg. m/s.  C. 10 kg. m/s.  D. 0,5 kg. m/s.  

Câu 2: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dƣới tác dụng của lực F


. Động lƣợng chất điểm 

ở thời điểm t là:  

 A. mtFP


   B. tFP


   C. 
m

tF
P



   D. mFP


   

Câu 3: Một chất điểm m bắt đầu trƣợt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi  là góc của 
mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lƣợng chất điểm ở thời điểm t là 

 A. p = mgsint  B. p = mgt  C. p = mgcost  D. p = gsint 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây SAI:  

 A. Động lƣợng là một đại lƣợng vectơ B. Xung của lực là một đại lƣợng vectơ 

 C. Động lƣợng tỉ lệ với khối lƣợng vật D. Động lƣợng của vật trong chuyển động tròn 

đều không đổi 

Câu 5: Quả cầu A khối lƣợng m1 chuyển động với vận tốc 1v  va chạm vào quả cầu B khối lƣợng m2 

đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v . Ta có:  

 A. 22111 )( vmmvm


   B. 2211 vmvm


  C. 2211 vmvm


   D. 22111 )(
2

1
vmmvm


  

Câu 6: Gọi M và m là khối lƣợng súng và đạn, V


vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động 
lƣợng đƣợc bảo toàn. Vận tốc súng là:  

 A. V
M

m
v


   B. V

M

m
v


  C. V

m

M
v


   D. V

m

M
v


  

Câu 7: Chiếc xe chạy trên đƣờng ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang 

đứng yên và có cùng khối lƣợng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là:  
 A. v1 = 0; v2 = 10m/s  B. v1 = v2 = 5m/s C. v1 = v2 = 10m/s D. v1 = v2 = 20m/s 

Câu 8: Khối lƣợng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. 

Vận tốc giật lùi của súng là:  

 A. 6m/s  B. 7m/s  C. 10m/s  D. 12m/s 

Câu 9: Viên bi A có khối lƣợng m1= 60g chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi B có 

khối lƣợng m2 = 40g chuyển động ngƣợc chiều với vận tốc 2V


. Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Vận 

tốc viên bi B là:  

 A. smv /
3

10
2    B. smv /5,72    C. smv /

3

25
2   D. smv /5,122   

Câu 10: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dƣới tác dụng của lực F = 10-2N. Động lƣợng 

chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:  
 A. 2. 10-2 kgm/s  B. 3. 10-1kgm/s  C. 10-2kgm/s  D. 6. 10-2kgm/s 

Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lƣợng khí đốt 1300 kg với 

vận tốc 2500m/s. Lực đẩy tên lửa tại thời điểm đó là:  

 A. 3,5. 106 N.  B. 3,25. 106 N  C. 3,15. 106 N  D. 32,5. 106 N 

Câu 11: Một vật nhỏ khối lƣợng m = 2 kg trƣợt xuống một con đƣờng dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm 

xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lƣợng (kg. m/s) 

là?  

 A. 20.  B. 6.  C. 28.  D. 10 

Câu 12: Thả rơi một vật có khối lƣợng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lƣợng của 
vật là: (g = 10m/s2 ).  

 A. 2 kg. m/s  B. 1 kg. m/s  C. 20 kg. m/s  D. 10 kg. m/s 

Câu 13: Một tên lửa có khối lƣợng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía 

sau một lƣợng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chƣa phụt là v1 = 400m/s. Sau khi phụt khí 

vận tốc của tên lửa có giá trị là:  

 A. 200 m/s.  B. 180 m/s.  C. 225 m/s.  D. 250 m/s 
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Câu 13: Hai xe lăn nhỏ có khối lƣợng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngƣợc 

chiều nhau với các vận tốc tƣơng ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau 

và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Độ lớn vận tốc sau va chạm là 

 A. -0,63 m/s.  B. 1,24 m/s.  C. -0,43 m/s.  D. 1,4 m/s.  

Câu 14: Hai viên bi có khối lƣợng m1 = 50g và m2 = 80g đang chuyển động ngƣợc chiều nhau và va 

chạm nhau. Muốn sau va chạm m2 đứng yên còn m1 chuyển động theo chiều ngƣợc lại với vận tốc nhƣ 

cũ thì vận tốc của m2 trƣớc va chạm bằng bao nhiêu? Cho biết v1 = 2m/s.  

 A. 1 m/s  B. 2,5 m/s.  C. 3 m/s.  D. 2 m/s.  
Câu 15: Một quả bóng có khối lƣợng m = 300g va chạm vào tƣờng và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận 

tốc của bóng trƣớc va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lƣợng của quả bóng là:  

 A. 1,5kg. m/s;  B. -3kg. m/s; C. -1,5kg. m/s;  D. 3kg. m/s; 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn.  

 B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực.  

 C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" đƣợc xem là hệ kín khi bỏ qua lực tƣơng tác giữa hệ vật với 

các vật khác(Mặt Trời, các hành tinh. . . ).  

 D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi 
Câu 17: Véc tơ động lƣợng là véc tơ:  

  A. Cùng phƣơng, ngƣợc chiều với véc tơ vận tốc 

  B. Có phƣơng hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.  

  C. Có phƣơng vuông góc với véc tơ vận tốc.  

  D. Cùng phƣơng, cùng chiều với véc tơ vận tốc.  

Câu 18: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? 

 A. Quả bóng đang bay đập vào tƣờng và nảy ra.  

 B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.  

 C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đƣờng bay của nó.  
 D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.  

Câu 19: Một ô tô A có khối lƣợng m1 đang chuyển động với vận tốc 1v
 đuổi theo một ô tô B có khối 

lƣợng m2 chuyển động với vận tốc 2v
. Động lƣợng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là:  

  A.  211AB vvmp


   B.  211AB vvmp


   C.  211AB vvmp


   D.  211AB vvmp


 .  

 Câu 21: Một vật khối lƣợng m đang chuyển động theo phƣơng ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật 

khối lƣợng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. 
Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là:  

  A. 
v

3
   B. v  C. 3v  D. 

v

2
  

Câu 22: Một vật khối lƣợng 0,7 kg đang chuyển động theo phƣơng ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào 

bức tƣờng thẳng đứng. Nó nảy ngƣợc trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dƣơng là chiều bóng nảy ra. 

Độ thay đổi động lƣợng của nó là:  

  A. 3,5 kg. m/s  B. 2,45 kg. m/s  C. 4,9 kg. m/s  D. 1,1 kg. m/s.  

 

 

  

 
 

  

  

I. KIẾN THỨC:  

 A. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

Dạng 1: Tính công và công suất khi biết lực F; quãng đƣờng dịch chuyển và góc    

 Công: A = F. s. cos = P. t (J) 

 Công suất: . .cos
A

P F v
t

  (W) 

CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 
2 
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Dạng 2: Tính công và công suất khi biết các đại lƣợng liên quan đến lực(pp động lực học. và động học.  

Phương pháp:  

- Xác định lực F tác dụng lên vật theo phƣơng pháp động lực học (đã học trong chƣơng 2) 

- Xác định quãng đƣờng s bằng các công thức động học.  

Nhớ: vật chuyển động thẳng đều: s = v. t 

Vật chuyển động biến đổi đều: 

2

0

2 2

0

1
.

2

2

s v t a t

v v as

 

 

 

*Chú ý: Nếu vật chịu nhiều lực tác dụng thì công của hợp lực F bằng tổng công các lực tác dụng lên vật 

 AF = AF1+ AF2+. . . . +AFn 

 

  B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Ngƣời ta kéo một cái thùng nặng 30kg trƣợt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phƣơng nằm 

ngang một góc 450, lực tác dụng lên dây là 150N. Tính công của lực đó khi thùng trƣợt đƣợc 15m. Khi 

thùng trƣợt công của trọng lực bằng bao nhiêu? 

Giải 
- Công của lực F kéo thùng đi đƣợc 15m là:  

 Áp dụng công thức: A = F. s. cosα = 1586,25J 

(trong đó: F = 150N; S = 15m; cosα = 
2

2
) 

- Trong quá trình chuyển động trọng lực luôn vuông góc với phƣơng chuyển động nên công của Ap = 0.  

Bài 2: Một xe tải khối lƣợng 2,5T, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi đƣợc quãng đƣờng 

144m thì vận tốc đạt đƣợc 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đƣờng là μ = 0,04. Tính công của các lực 
tác dụng lên xe trên quãng đƣờng 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s2.  

Giải 

- Các lực tác dụng lên xe: N


, P


, kF


, msF


.  

- Ox: kF - msF = ma.  

- Oy: N – P = 0.  

- Gia tốc của xe là: 2
2

/5,0
2

sm
s

v
a   

- Độ lớn của lực kéo là: Fk = Fms + ma = 2250N 

- Độ lớn của lực ma sát: Fms = μ. m. g = 57,6 N.  

- Công của các lực: AP = AN = 0;A K = 3,24. 105 J;Ams = 1,44. 105J 

Bài 3: Một ôtô có khối lƣợng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đƣờng nằm ngang với vận tốc v = 

36km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 8kw. Tính lực ma sát của ôtô và mặt đƣờng.  

Giải 

 - Các lực tác dụng lên xe: N


, P


, kF


, msF


.  

 - Ox: kF - msF = 0 

 - Oy: N – P = 0.  

 - Độ lớn của lực kéo là:  

 Ta có: vF
t

sF

t

A
P .

.
  N

v

P
FF ms 800  

Bài 4: Một vật có khối lƣợng kgm 3,0  nằm yên trên mặt phẳng nằm không ma sát. Tác dụng lên vật 

lực kéo NF 5  hợp với phƣơng ngang một góc 030 .  
  a. Tính công do lực thực hiện sau thời gian 5s.  

  b. Tính công suất tức thời tại thời điểm cuối.  

  c. Giả sử giữa vật và mặt phẳng có ma sát trƣợt với hệ số 2,0  thì công toàn phần có giá trị bằng 

bao nhiêu? 

Giải 
 - Chọn trục tọa độ nhƣ hình vẽ:  

 - Các lực tác dụng lên vật: P


, N


, F
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 - Theo định luật II N- T: amFNP


.  (1)  

 - Chiếu (1) xuống trục ox: amF .cos.   
m

F
a

cos.
   

- Vật dƣới tác dụng của lực F


thì vật chuyển động nhanh dần đều.  

 - Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong 5s là:  

 


   2 2 2

3
5.

1 1 .cos 1 2
. . . . . .5 180

2 2 2 0,3

F
s a t t m

m

 

  a. Công của lực kéo: J5,778
2

3
.180.5cos.s.FA    

 b. Công suất tức thời: 


      
. .cos 3

. .cos . . .cos 5.14,4.5. 312

2

A F s
N F v F a t W

t t
 

 c. Trong trƣờng hợp có ma sát: Theo định luật II N- Ta có: amFFNP ms


. (1) 

 Chiếu (1) xuống trục oy, ta đƣợc:  sin..sin. FgmFPN   

  Suy ra: Fms = μN = μ(mg - Fsinα) = 0,2(0,3.10 - 5.
1

2
) = 0,06 N 

  - Công của lực ma sát: J8,10180.06,0cos.s.FA msms    

 - Công của lực kéo: JFk 5,778  

  - Công của trọng lực và phản lực: 0
P

A , 0
N

A   

  - Công toàn phần của vật: 
        778,5 10,8 0 0 767,7

k ms P N
A A A A A J

 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.  

Câu 1: Một ngƣời dùng tay đẩy một cuốn sách có trọng lƣợng 5N trƣợt một khoảng dài 0,5m trên mặt 

bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phƣơng là phƣơng chuyển động của cuốn sách. Ngƣời đó đã 

thực hiện một công là:  
 A. 2,5J  B. – 2,5J  C. 0  D. 5J 

Câu 2: Một vật khối lƣợng 2kg bị hất đi với vận tốc ban đầu có độ lớn bằng 4m/s để trƣợt trên mặt 

phẳng nằm ngang. Sau khi trƣợt đƣợc 0,8m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát đã thực hiện bằng:  

 A. 16J  B. – 16J  C. -8J  D. 8J  

Câu 3: Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lƣợng 50N lên độ cao 10m 

trong thời gian 2s:  

 A. 2,5W  B. 25W  C. 250W  D. 2,5kW 

Câu 4: Một chiếc xe có khối lƣợng 1,1 tấn bắt đầu chạy với vận tốc bằng không với gia tốc là 4,6m/s2 

trong thời gian 5s. Công suất trung bình của xe bằng:  
 A. 5,82. 104W  B. 4,82. 104W  C. 2,53. 104W  D. 4,53. 104W  

Câu 5: Một máy kéo có công suất 5kW kéo một khối gỗ có trọng lƣợng 800N chuyển động đều đƣợc 

10m trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trƣợt giữa khối gỗ và mặt phẳng nằm ngang là 0,5. Tính 

thời gian máy kéo thực hiện:  

 A. 0,2s  B. 0,4s  C. 0,6s  D. 0,8s 

Câu 6: Một chiếc xe khối lƣợng 400kg. Động cơ của xe có công suất 25kW. Xe cần bao nhiêu thời gian 

để chạy quãng đƣờng dài 2km kể từ lúc đứng yên trên đƣờng ngang nếu bỏ qua ma sát, coi xe chuyển 

động thẳng nhanh dần đều:  

 A. 50s  B. 100s  C. 108s  D. 216s 

Câu 7: Môt ngƣời cố gắng ôm một chồng sách có trọng lƣợng 50N cách mặt đất 1,2m trong suốt thời 
gian 2 phút. Công suất mà ngƣời đó đã thực hiện đƣợc là:  

 A. 50W  B. 60W  C. 30W  D. 0 

 

N


P


F


y

x
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Câu 8: Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 ngƣời, trọng lƣợng của mỗi ngƣời bằng 500N từ tầng 

dƣới lên tầng trên cách nhau 6m (theo phƣơng thẳng đứng) trong thời gian 1 phút. Tính công suất của 

cầu thang cuốn này:  

 A. 4kW  B. 5kW  C. 1kW  D. 10kW 

Câu 9: Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lƣợng 12kN lên cao 30m theo 

phƣơng thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:  

 A. 100%  B. 80%   C. 60%  D. 40% 

Câu 10: Một trục kéo có hiệu suất 80% đƣợc hoạt động bởi một động cơ có công suất 8kW. Trục kéo có 
thể kéo lên đều một vật có trọng lƣợng 80N với vận tốc bằng:  

 A. 190m/s  B. 100m/s  C. 80m/s  D. 60m/s 

Câu 11: Đáp án nào sau đây là đúng:  

 A. Lực là đại lƣợng véc tơ nên công cũng là đại lƣợng véc tơ  

 B. Trong chuyển động tròn, lực hƣớng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và độ dời của vật 

 C. công của lực là đại lƣợng vô hƣớng và có giá trị đại số  

 D. một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không vì có độ dời của vật  

Câu 12: Một tàu thủy chạy trên song theo đƣờng thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5. 

103N, thực hiện công là 15. 106J. Sà lan đã dời chỗ theo phƣơng của lực một quãng đƣờng:  

 A. 300m  B. 3000m  C. 1500m  D. 2500m 

Câu 13: Một vật khối lƣợng m = 3kg đƣợc kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phƣơng 

ngang bởi một lực không đổi 50N dọc theo đƣờng dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của lực kéo thực 

hiện độ dời 1,5m là:  

 A. 7,5J  B. 50J  C. 75J  D. 45J 

Câu 14: Một vật khối lƣợng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 

g = 9,8m/s2. Sau khoảng thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện một công là:  

 A. 138,3J  B. 150J  C. 180J  D. 205,4J 

Câu 15: Một vật khối lƣợng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 
g = 9,8m/s2. Công suất trung bình của trọng lực trong khoảng thời gian 1,2s là:  

 A. 230,5W  B. 250W  C. 180,5W  D. 115,25W 

Câu 16: Một vật khối lƣợng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 

g = 9,8m/s2. Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 1,2s là:  

 A. 250W  B. 230,5W  C. 160,5W   D. 130,25W 

Câu 17: Một máy bơm nƣớc mỗi giây có thể bơm đƣợc 15 lít nƣớc lên bể ở độ cao 10m. Nếu coi tổn 

hao là không đáng kể, lấy g = 10m/s2, công suất của máy bơm là:  

 A. 150W  B. 3000W  C. 1500W  D. 2000W 

Câu 18: Một máy bơm nƣớc mỗi giây có thể bơm đƣợc 15 lít nƣớc lên bể ở độ cao 10m. Trong thực tế 
hiệu suất của máy bơm là 0,7; lấy g = 10m/s2. Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một công là:   

 A. 1500kJ  B. 3857kJ  C. 4500kJ  D. 6785kJ 

Câu 19: Công suất đƣợc xác định bằng:  

 A. tích của công và thời gian thực hiện công B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian  

 C. công thực hiện đƣơc trên một đơn vị chiều dài  D. giá trị công thực hiện đƣợc.  

Câu 20: Một ngƣời nhấc một vật có khối lƣợng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang đƣợc một độ 

dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà ngƣời đó thực hiện đƣợc là:  

 A. 1860J  B. 1800J  C. 180J  D. 60J 

Câu 21: Một thang máy khối lƣợng 1 tấn có thế chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động thang máy 
còn chịu lực cản không đổi là 4. 103N. Hỏi để đƣa thang máy lên cao có tải trọng tối đa với vận tốc 

không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2:  

 A. 64920W  B. 32460W  C. 54000W  D. 55560W 

Câu 22: Một cần cẩu nâng một vật khối lƣợng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Lực nâng của cần cẩu phải bằng 

bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2:  

 A. 52600N  B. 51500N  C. 75000N  D. 63400N 

Câu 23: Một cần cẩu nâng một vật khối lƣợng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Công suất của cần cẩu phải biến 

đổi theo thời gian nhƣ thế nào để vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2:  

 A. P = 22500. t  B. P = 25750. t  C. P =28800. t  D. P = 22820. t 
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Câu 24: Một ô tô chạy trên đƣờng với vận tốc 72km/h với công suất của động cơ là 60kW. Lực phát 

động của động cơ là:  

 A. 2500N  B. 3000N  C. 2800N  D. 1550N  

Câu 25: MộT ô tô chạy trên đƣờng với vận tốc 72km/h với công suất của động cơ là 60kW. Công của 

lực phát động của động cơ khi ô tô chạy đƣợc quãng đƣờng 6km là:  

 A. 18. 106J  B. 12. 106J  C. 15. 106J  D. 17. 106J  

Câu 26: Một vật có trọng lƣợng 10N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 15N theo 

phƣơng ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng 
công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất. Lấy g = 9,8m/s2. Lực ma sát tác dụng 

lên vật là:  

 A. 5N  B. 10N  C. 12N  D. 20N  

Câu 27: Một vật khối lƣợng m = 3kg đƣợc kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phƣơng 

ngang bởi một lực không đổi 50N dọc theo đƣờng dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của trọng lực 

thực hiện độ dời 1,5m là:  

 A. 25J  B. - 25J  C. -22,5J  D. -15,5J 

Câu 28: một cần cẩu nâng một vật khối lƣợng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Vật có gia tốc không đổi là 

0,5m/s2. Công mà cần cẩu thực hiện đƣợc trong thời gian 3s là:  
 A. 110050J  B. 128400J  C. 15080J  D. 115875J 

Câu 29: Một vật có trọng lƣợng 10N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 15N theo 

phƣơng ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng 

công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất. Lấy g = 9,8m/s2. Hệ số ma sát giữa 

vật và mặt nằm ngang là:  

 A. 0,5  B. 0,2  C. 0,4  D. 0,3 

Câu 30: Một đầu tàu khối lƣợng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72km/h trên một đoạn đƣờng thẳng nằm 

ngang thì có trƣớng ngại vật, tầu hãm phanh đột ngột và bị trƣợt trên đoạn đƣờng dài 160m trong 2 phút 

trƣớc khi dừng hẳn. Coi lực hãm không đổi, tính lực hãm và công suất trung bình của lực này trong 
khoảng thời gian trên:  

 A. - 15.104N; 333kW  B. - 20.104N; 500kW  C. - 25.104N; 250W  D. - 25.104N; 333kW  

Câu 31: Một vật chịu tác dụng của lần lƣợt ba lực khác nhau F1>F2>F3 và cùng đi  

đƣợc quãng đƣờng trên phƣơng AB nhƣ hình vẽ. Có thể kết luận gì về quan hệ giữa các  

công của các lực này:  

 A. A1>A2>A3  B. A1<A2<A3  

 C. A1=A2=A3  D. còn phụ thuộc vào vật di chuyển đều hay không 

Câu 32: Một vật khối lƣợng 10kg đƣợc kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20N hợp với phƣơng 

ngang một góc 300. Khi vật di chuyển 2m trên sàn thì lực thực hiện một công:  

 A. 20J  B. 40J  C. 20 3 J  D. 40 3 J 

Câu 33: Một vật khối lƣợng 10kg đƣợc kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20N hợp với phƣơng 

ngang một góc 300. Khi vật di chuyển 2m trên sàn trong thời gian 4s thì công suất của lực là:  

  A. 5W  B. 10W  C. 5 3 W  D. 10 3 W 

Câu 34: Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đƣờng với vận tốc 36km/h. Lực 

kéo của động cơ lúc đó là:  

 A. 1000N  B. 104N  C. 2778N  D. 360N 
Câu 35: Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian có đồ thị nào 

sau đây:  

 

 

 

 

 

Câu 36: Một xe monorail trong công viên chạy trên đƣờng cong nhƣ hình vẽ.  

Xe có khối lƣợng 100kg, độ cao so với mặt đất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; 
 hD = 10m; lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện công nhƣ nhau khi xe di chuyển:  

 A. Từ A đến B bằng từ C đến D  B. Từ B đến C bằng từ D đến E  

 C. Từ B đến C bằng từ B đến E  D. Từ C đến D bằng từ D đến E 

F1 

F2 

F3 

A B 

A B C D 

A 

O t 

A 

O t 

A 

O t 

A 

O t 

A 

B 

C 
E 

D 
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Câu 37: Một xe monorail trong công viên chạy trên đƣờng cong nhƣ hình vẽ. Tiếp câu hỏi 36. Xe có 

khối lƣợng 100kg, độ cao so với mặt đất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 10m/s2. 

Khi đi từ B đến D trọng lực thực hiện một công:  

 A. -7000J  B. 3500 J C. 0 D.- 3500 J  

Câu 38: Một xe monorail trong công viên chạy trên đƣờng cong nhƣ hình vẽ (câu hỏi 36). Xe có khối 

lƣợng 100kg, độ cao so với mặt đất hA = 20m; hB= 3m; hC= hE= 15m; hD= 10m; lấy g = 10m/s2. Khi đi từ 

C đến E trọng lực thực hiện một công :  

 A. -7000J B. 3500J C. 0 D. -3500J 
Câu 39: Một xe monorail trong công viên chạy trên đƣờng cong nhƣ hình vẽ câu hỏi 36. Xe có khối 

lƣợng 100kg, độ cao so với mặt đất hA= 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; hD= 10m; lấy g = 10m/s2. Khi đi 

từ A đến E trọng lực thực hiện một công :  

 A. -5000J  B. 3500J  C. 5000J A. -3500J  

Câu 40: Một vật khối lƣợng m thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao của đỉnh so với 

chân là h. Khi dốc có ma sát thì vận tốc ởchân dốc chỉ bằng 2/3 vận tốc vật đến chân dốc khi không có 

ma sát, biết gia tốc trọng trƣờng là g. Công của lực ma sát là:  

 A. 2mgh/3  

 B. 4mgh/9  
 C. 5mgh/9  

 D. không xác định đƣợc vì thiếu góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng ngang  

 

 

 

  

I. KIẾN THỨC:  

 A. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI 

Dạng 1: bài toán tính động năng và áp dụng định lý biến thiên động năng 

 1. Động năng của vật: Wđ 
21

2
mv (J) 

 2. Bài toán về định lý biến thiên động năng (phải chú ý đến loại bài tập này) 

ΔWđ
 =  ®2 ®1 Ngo¹i lùc

w w A  

 2 2

2 1 ngo¹i lùc

1 1
mv mv F s

2 2
 

Nhớ kỹ: ngoailucF là tổng tất cả các lực tác dụng lên vât.  

 B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Một viên đạn có khối lƣợng 14g bay theo phƣơng ngang với vận tốc 400 m/s xuyên qua tấm gỗ 

dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng 

lên viên đạn? 

Giải 
 Độ biến thiên động năng của viên đạn khi xuyên qua tấm gỗ.  

      2 2 2 2

2 1

1 1 1
W = 0,014 120 400 1220,8

2 2 2
d

mv mv J  

Theo định lý biến thiên động năng: AC = W
d

 = FC. s = - 1220,8 

 → Suy ra: 
1220,8

24416

0,05
C
F N


    

 Dấu trừ để chỉ lực cản.  

Bài 2: Một ôtô có khối lƣợng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s.  

a/ Độ biến thiên động năng của ôtô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m/s? 

b/ Tính lực hãm trung bình trên quãng đƣờng ôtô chạy 60m.  

Giải 

 Độ biến thiên động năng của ôtô là       2 2 2 2

d 2 1

1 1 1
W = 1100 10 24 261800

2 2 2

mv mv J  

ĐỘNG NĂNG – ĐLBT ĐỘNG NĂNG 
2 
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 - Lực hãm trung bình tác dụng lên ôtô trong quãng đƣờng 60m 

 Theo định lý biến thiên động năng AC = W
d

 = F C. s = - 261800 

 Suy ra: 
261800

4363,3

60
C
F N


    

 Dấu trừ để chỉ lực hãm 

Bài 3: Một ô tô có khối lƣợng 2 tấn đang chuyển động trên đƣờng thẳng nằm ngang AB dài 100m, khi 

qua A vận tốc ô tô là 10m/s và đến B vận tốc của ô tô là 20m/s. Biết độ lớn của lực kéo là 4000N.  

1. Tìm hệ số masat μ1 trên đoạn đƣờng AB.  

2. Đến B thì động cơ tắt máy và lên dốc BC dài 40m nghiêng 30o so với mặt phẳng ngang. Hệ số masat 

trên mặt dốc là μ2 = 
35

1
. Hỏi xe có lên đến đỉnh dốc C không? 

3. Nếu đến B với vận tốc trên, muốn xe lên dốc và dừng lại tại C thì phải tác dụng lên xe một lực có 

hƣớng và độ lớn thế nào? 

Giải 

1. Xét trên đoạn đƣờng AB:  

 Các lực tác dụng lên ô tô là: msF;F;N,P  

 Theo định lí động năng: AF + Ams = 
2

1
m )vv( 2

A

2

B   

 => F. sAB – μ1mgsAB
 = 

2

1
m( 2

1

2

2 vv  ) => 2μ1mgsAB = 2FsAB - m )vv( 2

A

2

B   

 => μ1 = 
AB

2

A

2

BAB

mgs

)vv(mFs2 
 

Thay các giá trị F = 4000N; sAB= 100m; vA = 10ms-1 và vB = 20ms-1 và ta thu đƣợc μ1 = 0,05 

2. Xét trên đoạn đƣờng dốc BC.  
 Giả sử xe lên dốc và dừng lại tại D 

 Theo định lí động năng: AP + Ams = 
2

1
m )vv( 2

B

2

D   = - 
2

1
m 2

Bv  

 => - mghBD – μ’mgsBDcosα = -
2

1
m 2

Bv  <=> gsBDsinα + μ’gsBDcosα = 
2

1 2

Bv  

 gsBD(sinα + μ’cosα) = 
2

1 2

Bv  => sBD = 
)cos'(sing2

v2

B


 

thay các giá trị vào ta tìm đƣợc sBD = 
3

100
m < sBC 

Vậy xe không thể lên đến đỉnh dốc C.  

3. Tìm lực tác dụng lên xe để xe lên đến đỉnh dốc C.  
 Giả sử xe chỉ lên đến đỉnh dốc: vc = 0, SBC = 40m 

 Khi đó ta có: AF + Ams + Ap = - 
2

1
m 2

Bv  

 => FsBC - mghBC – μ’mgsBCcosα = - 
2

1
m 2

Bv  => FsBC = mgsBCsinα + μ’mgsBCcosα- 
2

1
m 2

Bv  

 => F = mg(sinα + μ’cosα) - 
BC

2

B

s2

mv
 = 2000. 10(0,5 + 

35

1
. 

2

3
)- 

40.2

400.2000
 = 2000N 

Vậy động cơ phải tác dụng một lực tối thiểu là 2000N thì ô tô mới chuyển động lên tới đỉnh C của dốc.  

Bài 4: Một xe có khối lƣợng m =2 tấn chuyển động trên đoạn AB nằm ngang với vận tốc không đổi v = 

6km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đƣờng là 0,2  , lấy g = 10m/s2.  

 a. Tính lực kéo của động cơ.  

 b. Đến điểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30o so với phƣơng ngang, bỏ qua ma sát. 

Biết vận tốc tại chân C là 72km/h. Tìm chiều dài dốc BC.  

 c. Tại C xe tiếp tục chuyển động trên đoạn đƣờng nằm ngang CD và đi thêm đƣợc 200m thì dừng lại. 

Tìm hệ số ma sát trên đoạn CD.  
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Giải 

 a. Vì xe chuyển đông với vận tốc không đổi là 6km/h nên ta có: 3
. . 0,2.2.10 .10 4000

k ms
F f mg N     

 b. Theo định lý biến thiên động năng, Ta có: 2 2
1 1

.

2 2
c B P N

mv mv A A    

 Do 0
N

A   Nên 2 2
1 1

.

2 2
c B P

mv mv A   

 Trong đó: . . .sin
P

A mg BC   

  2 2
1 1

.

2 2
c B

mv mv  . . .sinmg BC   

Suy ra: 


 
 

2 2 2 2
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Mặt khác:  
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Bài 5: Dƣới tác dụng của một lực không đổi nằm ngang, một xe đang đứng yên sẽ chuyển động thẳng 

nhanh dần đều đi hết quãng đƣờng s = 5m đạt vận tốc v = 4m/s. Xác định công và công suất trung bình 

của lực, biết rằng khối lƣợng xe m = 500kg, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đƣờng nằm ngang μ = 

0,01. Lấy g = 10m/s2.  

Giải 

- Các lực tác dụng lên xe là: F


; msF


; N


; P


 

- Theo định luật II Niu tơn: amPNFF ms


  

Trên Ox: F – Fms = 
s

v
m

.2
.

2

msFF  + 
s

v
m

.2
.

2

 

- Công của trọng lực: A = F. s = ( msF + 
s

v
m

.2
.

2

). S = 4250J 

- Công suất trung bình của xe là:  

+ Ta có: v = a.t  t = 
a

v
= 2,5s W

t

A
P 1700

5,2

4250
  

 C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

ĐỀ 1: (TẠI LỚP) 

Câu 1: Một búa máy có khối lƣợng M = 400 kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc 

có khối lƣợng m2 = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5 m. Coi va chạm giữa búa và cọc 
là va chạm mềm. Cho g = 9,8 m/s2. Tính lực cản coi nhƣ không đổi của đất.  

 A. 3185 N.  B. 2504,50 N.  C. 1543,60 N.  D. 6284,50 N.  

Câu 2: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Cho g = 10m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng?. Bằng 4 lần động năng?.  

 A. 10m; 2m.  B. 2,5m; 4m.  C. 2m; 4m.  D. 5m; 3m.  

Câu 3: Một hòn bi khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với 

mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất tính giá trị độ cao cực đại mà hòn bi lên 

đƣợc.  

 A. 2,42m.  B. 2,88m.  C. 3,36m.  D. 3,2m.  
Câu 4: Một vật có khối lƣợng 400g đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. 

Sau khi rơi đƣợc 12m động năng của vật bằng:  

 A. 16 J.  B. 32 J.  C. 48 J.  D. 24 J.  

Câu 5: Một búa máy khối lƣợng 1 tấn rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc khối lƣợng 100kg. Va chạm 

giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10m/s2. Vận tốc giữa búa và cọc sau va chạm là:  
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 A. 7,27 m/s.  B. 8 m/s.  C. 0,27 m/s.  D. 8,8 m/s.  

Câu 6: Cơ năng là một đại lƣợng:  

 A. luôn luôn khác không.  B. luôn luôn dƣơng.  

 C. luôn luôn dƣơng hoặc bằng không.  D. có thể dƣơng, âm hoặc bằng không.  

Câu 7: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên đƣợc cách mặt đất một khoảng bằng:  

 A. 10m.  B. 20m.  C. 15m.  D. 5m.  

Câu 8: Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lƣợng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá 
lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.  

 A. 2 000N.  B. 2 500N.  C. 22 500N.  D. 25 000N.  

Câu 9: Một hòn bi khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với 

mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng 

của hòn bi tại lúc ném vật.  

 A. 0,18J; 0,48J; 0,80J.  B. 0,32J; 0,62J; 0,47J.  C. 0,24J; 0,18J; 0,54J.  D. 0,16J; 0,31J; 0,47J.  

Câu 10: Một vật nhỏ đƣợc ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi 

xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  

 A. cơ năng cực đại tại N  B. cơ năng không đổi.  C. thế năng giảm  D. động năng tăng 
 Câu 11: Động năng là đại lƣợng:  

  A. Vô hƣớng, luôn dƣơng.  B. Vô hƣớng, có thể dƣơng hoặc bằng không.  

  C. Véc tơ, luôn dƣơng.    D. Véc tơ, luôn dƣơng hoặc bằng không.  

 Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng? 

  A. J.   B. Kg. m2/s2.  C. N. m.  D. N. s.  

Câu 13: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lƣợng và động năng? 

  A. 

2

2
d

p
W

m


.  B. 

2

2
d

P
W

m


.  C. 
2

2
d

m
W

p


.  D. 
22dW mP
.  

Câu 14: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 

  A. Dòng nƣớc lũ đang chảy mạnh.  B. Viên đạn đang bay.  

  C. Búa máy đang rơi.    D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.  

Câu 15: Một ô tô khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát 

tác dụng lên xe làm xe dừng lại là:  

  A. 

2

2

mv
A 

.  B. 

2

2

mv
A  

.  C. 
2A mv .  D. 

2A mv  .  

Câu 16: Một vật có khối lƣợng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:  
  A. 0,32 m/s.  B. 36 km/h  C. 36 m/s  D. 10 km/h.  

Câu 17: Một ngƣời và xe máy có khối lƣợng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn 

thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì ngƣời đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối 

thiểu là:  

  A. 
16200hF N

.  B. 
1250hF N 

.  C. 
16200hF N 

.  D. 
1250hF N

.  

Câu 18: Một ngƣời có khối lƣợng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động 

năng của ngƣời đó với ô tô là:  

  A. 129,6 kJ.  B. 10 kJ.  C. 0 J.  D. 1 kJ.  

Câu 19: Nếu khối lƣợng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ:  

 A. Tăng 2 lần.  B. Không đổi.  C. Giảm 2 lần.  D. Giảm 4 lần.  

Đề 2: BTVN  

Câu 1: Một chất điểm đang đứng yên bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều, động năng của chất điểm 

bằng 150J sau khi chuyển động đƣợc 1,5m. Lực tác dụng vào chất điểm có độ lớn bằng:  

 A. 0,1N  B. 1N  C. 10N  D. 100N 

Câu 2: Một cái búa có khối lƣợng 4kg đập thẳng vào một cái đinh với vận tốc 3m/s làm đinh lún vào gỗ 

một đoạn 0,5cm. Lực trung bình của búa tác dụng vào đinh có độ lớn:  

 A.1,5N  B. 6N  C. 360N  D. 3600N 

Câu 3: Xe A khối lƣợng 500kg chạy với vận tốc 60km/h, xe B khối lƣợng 2000kg chạy với vận tốc 

30km/h. Động năng xe A có giá trị bằng:  
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  A. Nửa động năng xe B   B. bằng động năng xe B  

 C. gấp đôi động năng xe B  D. gấp bốn lần động năng xe B 

Câu 4: Một hộp khối lƣợng m trƣợt không vận tốc ban đầu, không ma sát trên một mặt phẳng nghiêng 

một góc α so với phƣơng ngang. Cho gia tốc trọng trƣờng là g. Khi vật trƣợt một khoảng d thì động 

năng của vật bằng:  

 A. mgd.sinα  B. gd.cosα  C. mgd. tanα  D. mgd/sinα  

Câu 5: Một mũi tên khối lƣợng 75g đƣợc bắn đi, lực trung bình của dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên 

bằng 65N trong suốt khoảng cách 0,9m. Mũi tên rời dây cung với vận tốc bằng:  
 A. 59m/s  B. 40m/s  C. 72m/s  D. 68m/s 

Câu 6: Một ngƣời kéo xe chở hàng khối lƣợng m trong siêu thị với lực kéo 32N có phƣơng hợp với 

phƣơng ngang 250. Sau khi xe chạy đƣợc 1,5m thì có vận tốc 2,7m/s. Lấy g = 10m/s2; bỏ qua mọi ma 

sát, khối lƣợng m của xe gần bằng:  

A. 3 kg  B. 6kg  C. 9kg  D. 12kg 

Câu 7: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, vật m1 = 5kg; m2 = 3kg. Thả cho hệ chuyển động 

không vận tốc ban đầu, sau khi đi đƣợc 2m vận tốc mỗi vật là 3m/s; lấy g = 10m/s2. 

Hệ số ma sát trƣợt giữa vật m1 và mặt phẳng ngang là:  

 A.0,1  B. 0,14  
 C. 0,2  D. 0,24 

Câu 8: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, vật m1 = 1,3kg; m2 = 1,2kg; ban đầu d = 0,4m, m2 

chạm đất. Thả cho hệ chuyển động không vận tốc ban đầu, khi A chạm đất động năng 

của hệ bằng bao nhiêu? lấy g = 10m/s2.  

 A. 0,2J  B. 0,3J  C. 0,4J  D. 0,5J 

Câu 9: Một ngƣời đang đi xe đến đầu một dốc nghiêng xuống thì thả cho xe chạy với 

tốc độ 36km/h xuống dốc, sau khi chạy đƣợc 4m thì tốc độ của xe bằng 43,2km/h. Biết 

hệ số ma sát giữa xe và mặt dốc là 0,2; g = 10m/s2. Góc nghiêng của dốc so với phƣơng 

ngang bằng:  
 A. 340  B. 440  C. 540  D. chƣa thể tính đƣợc  

Câu 10: Hai viên đạn khối lƣợng lần lƣợt là 5g và 10g đƣợc bắn với cùng vận tốc 500m/s. Tỉ số động 

năng của viên đạn thứ hai so với viên đạn 1 là:  

 A. 2   B. 4  C. 0,5  D. 8 

Câu 11: Hai ô tô cùng khối lƣợng 1,5 tấn, chuyển động với các tốc độ 36km/h và 20m/s. Tỉ số động 

năng của ô tô 2 so với ô tô 1 là:  

 A. 4   B. 2  C. 0,25  D. 0,308 

Câu 12: Một ô tô tải khối lƣợng 5 tấn và một ô tô con khối lƣợng 1300kg chuyển động cùng chiều trên 

đƣờng với cùng tốc độ không đổi 54km/h. Động năng của các ô tô lần lƣợt là:  
 A. 562500J; 146250J  B. 562500J; 135400J  C. 526350J; 146250J  D. 502500J; 145800J 

Câu 13: Một ô tô tải khối lƣợng 5 tấn và một ô tô con khối lƣợng 1300kg chuyển động cùng chiều trên 

đƣờng với cùng tốc độ không đổi 54km/h. Động năng của ô tô con trong hệ quy chiếu gắn với ô tô tải là:  

 A. 416250J  B. 427100J  C. 380100J  D. 0 

Câu 14: Một viên đạn khối lƣợng m = 10g bay theo phƣơng ngang với vận tốc v1 = 300m/s xuyên qua 

một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100m/s. Lực cản trung bình của tấm 

gỗ tác dụng lên viên đạn là:  

 A. 8000N  B. 6000N  C. 4000N  D. 2000N 

Câu 15: Một chiếc xe đƣợc kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đƣờng nằm ngang dài 20m với một lực 
có độ lớn không đổi bằng 300N và có phƣơng hợp với độ dời một góc 300, lực cản do ma sát cũng 

không đổi là 200N. Động năng của xe ở cuối đoạn đƣờng là:  

 A. 2392J  B. 1196J  C. 6000J  D. 4860J 

Câu 16: Một ô tô có khối lƣợng 1600kg đang chạy với tốc độ 50km/h thì ngƣời lái xe nhìn thấy một vật 

cản trƣớc mặt cách khoảng 15m. Ngƣời đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp với lực hãm không đổi là 

1,2. 104N. Xe còn chạy đƣợc bao xa thì dừng và có đâm vào vật cản đó không? Giả sử nếu đâm vào vật 

cản thì lực cản của vật không đáng kể so với lực hãm phanh.  

 A. 18,3m; có đâm vào vật cản  B. 16,25m; có đâm vào vật cản  

 C. 14,6m; không đâm vào vật cản  D. 12,9m; không đâm vào vật cản 

m1 

m2 

m1 

m2 d 
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Câu 17: Một vật ban đầu nằm yên sau đó vỡ thành hai mảnh khối lƣợng m và 2m. Biết tổng động năng 

của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ là:  

 A. Wđ/3  B. Wđ/2  C. 2Wđ/3  D. 3Wđ/4 

Câu 18: Một ô tô có khối lƣợng 1000kg đang chạy với tốc độ 30m/s thì có động năng là:  

 A. 300kJ  B. 450kJ  C. 500kJ  D. 600kJ 

Câu 19: Một ô tô có khối lƣợng 1000kg đang chạy với tốc độ 30m/s thì bị hãm đến tốc độ 10m/s. Độ 

biến thiên động năng của ô tô khi bị hãm là:  

 A. 200kJ  B. -450kJ  C. -400kJ  D. 800kJ 
Câu 20: Một ô tô có khối lƣợng 1000kg đang chạy với tốc độ 30m/s thì bị hãm đến tốc độ 10m/s, biết 

quãng đƣờng mà ô tô đã chạy trong thời gian hãm là 80m. Lực hãm trung bình là:  

 A. 2000N  B. -3000N  C. -3500N  D. -5000N 

Câu 21: Một đầu tàu khối lƣợng 200 tấn đang chạy với tốc độ 72km/h trên một đoạn đƣờng thẳng nằm 

ngang thì hãm phanh đột ngột và bị trƣợt trên một đoạn đƣờng dài 160m trong 2 phút trƣớc khi dừng 

hẳn. Trong quá trình hãm động năng của tàu đã giảm đi bao nhiêu:  

 A. 2.107J  B. 3.107J  C. 4.107J  D. 5.107J 

Câu 22: Một đầu tàu khối lƣợng 200 tấn đang chạy với tốc độ 72km/h trên một đoạn đƣờng thẳng nằm 

ngang thì hãm phanh đột ngột và bị trƣợt trên một đoạn đƣờng dài 160m trong 2 phút trƣớc khi dừng 
hẳn. Lực hãm coi nhƣ không đổi, tính lực hãm và công suất trung bình của lực hãm này:  

 A. 15.104N; 333kW  B. 25.104N; 250W  C. 20.104N; 500kW  D. 25.104N; 333kW 

Câu 23: Một vật trƣợt không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc A có độ cao h1 xuống điểm B có độ cao h2 = 

h1/3. Biết gia tốc trọng trƣờng là g, tốc độ của vật ở B đƣợc tính theo g và h1 là:  

 A. gh1/3  B. 2   C. 4gh1/3  D.  

Câu 24: Một vật khối lƣợng m đƣợc ném ngang với vận tốc ban đầu , bỏ qua mọi lực cản, khi sắp 

chạm đất véctơ vận tốc có phƣơng hợp với phƣơng ngag 450. Độ biến thiên động năng của vật có biểu 

thức: 

  A. 0   B. - m /2  C. m /2  D. m  

Câu 25: Một vật khối lƣợng m đƣợc ném xiên lên một góc α so với phƣơng ngang với vận tốc ban đầu 
v0, bỏ qua lực cản không khí. Khi vật lên tới độ cao cực đại H thì động năng của vật là:   

 A. 0   B. m /2  C. m cos2α/2  D. m sin2α/2  
Câu 26: Một vật khối lƣợng m đƣợc ném xiên lên một góc α so với phƣơng ngang với vận tốc ban đầu 

v0, bỏ qua lực cản không khí. Độ giảm động năng của vật từ lúc ném đi đến khi lên tới độ cao cực đại là: 

 A. - m /2  B. - m cos2α/2  C. - m sin2α/2  D. m sin2α/2  
Câu 27: Một vật khối lƣợng m đƣợc ném xiên lên một góc α so với phƣơng ngang với vận tốc ban đầu 

v0, bỏ qua lực cản không khí. Phƣơng trình nào sau đây áp dụng đúng định lý biến thiên động năng cho 

vật chuyển động từ ban đầu đến khi lên đến độ cao cực đại H:  

 A. sin2α = 2gH   B. – gt + v0sinα = 0  

 C. (cos2α – 1) = - gH  D. (1 - sin2α) = 2gH 

Câu 28: Một con lắc đơn lý tƣởng có vật nhỏ khối lƣợng m, dây dài l. Chọn mức thế năng tại điểm treo 

dây thì thế năng trọng trƣờng của con lắc khi nó ở vị trí cân bằng thẳng đứng có biểu thức:  

 A. 0   B. mgl C. - mgl D. 2mgl 
Câu 29: Một con lắc đơn lý tƣởng có vật nhỏ khối lƣợng m, dây dài l. Chọn mức thế năng tại điểm treo 

dây thì khi con lắc chuyển động từvịtrí cân bằng thẳng đứng lên vịtrí mà dây treo có phƣơng ngang thì 

công của trọng lực có biểu thức:  

 A. –mgl   B. mgl  C. - πmgl  D. πmgl 

Câu 30: Một con lắc đơn lý tƣởng có vật nhỏkhối lƣợng m, dây dài l. Chọn mức thế năng tại điểm treo 

dây thì khi con lắc chuyển động từvịtrí cân bằng thẳng đứng lên vị trí mà dây treo có phƣơng ngang thì 

độ biến thiên thế năng trọng trƣờng có biểu thức:  

 A. –mgl   B. mgl  C. 2mgl  D. mgl 
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I. KIẾN THỨC:  

 A. PHƢƠNG PHÁP:  

Dạng 2: Tính thế năng trọng trƣờng, công của trọng lực và độ biến thiên thế năng trọng trƣờng.  

* Tính thế năng 
 - Chọn mốc thế năng (Wt= 0); xác định độ cao so với mốc thế năng đã chọn z(m) và m(kg).  

 - Sử dụng: Wt = mgz  Hay Wt1 – Wt2 = AP 

* Tính công của trọng lực AP và độ biến thiên thế năng (Wt):  

 - Áp dụng: Wt = Wt2 – Wt1 = -AP  mgz1 – mgz2 = AP 

 Chú ý: Nếu vật đi lên thì AP = - mgh < 0(công cản); vật đi xuống AP = mgh > 0(công phát động) 

 

Bài 1: Một vật có khối lƣợng 10 kg, lấy g = 10 m/s2.  
a/ Tính thế năng của vật tại A cách mặt đất 3m về phía trên và tại đáy giếng cách mặt đất 5m với gốc thế 

năng tại mặt đất.  

b/ Nếu lấy mốc thế năng tại đáy giếng, hãy tính lại kết quả câu trên 

c/ Tính công của trọng lực khi vật chuyển từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất. Nhận xét kết quả 

thu đƣợc.  

Giải 
Lấy gốc thế năng tại mặt đất h = 0 

a/ + Tại độ cao h1 = 3m: Wt1 = mgh1 = 60J 

 + Tại mặt đất h2 = 0: Wt2 = mgh2 = 0 
 + Tại đáy giếng h3 = -3m: Wt3 = mgh3 = - 100J 

b/ Lấy mốc thế năng tại đáy giếng 

 + Tại độ cao 3m so mặt đất h1 = 8m: Wt1 = mgh1 = 160J 

 + Tại mặt đất h2 = 5m: Wt2 = mgh2 = 100 J 

 + Tại đáy giếng h3 = 0: Wt3 = mgh3 = 0 

c/ Công của trọng lực khi vật chuyển từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất.  

A31 = Wt3 – Wt1 

 + Khi lấy mốc thế năng tại mặt đất: A31 = Wt3 – Wt1 = -100 – 60 = -160J  

 + Khi lấy mốc thế năng đáy giếng: A31 = Wt3 – Wt1 = 0 – 160 = -160J 

Bài 2: Một vật có khối lƣợng 3 kg đƣợc đặt ở vị trí trong trọng trƣờng và có thế năng tại đó W t1 = 500J. 
Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt1 = -900J.  

a/ Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất.  

b/ Xác định vị trí ứng với mức không của thế năng đã chọn.  

c/ Tìm vận tốc của vật khi vật qua vị trí này.  

Giải 

- Chọn chiều dƣơng có trục Oz hƣớng lên 

Ta có: Wt1 – Wt2= 500 – (- 900) = 1400J = mgz1 + mgz2 = 1400J 

Vậy z1 + z2 = 
1400

47,6

3.9,8

m  

Vậy vật rơi từ độ cao 47,6m 

b/ Tại vị trí ứng với mức không của thế năng z = 0 

- Thế năng tại vị trí z1: Wt1 = mgz1 1

500
17

3.9,8

z m    

 Vậy vị trí ban đầu cao hơn mốc thế năng đã chọn là 17m 

c/ Vận tốc tại vị trí z = 0 

 Ta có: v2 – v0
2 = 2gz1 1

2 18,25 /v gz m s    

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

ĐỀ 1(TẠI LỚP) 

z 

Z2 

o 

B 

Z1 

A 
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Câu 1: Một vật rơi từ độ cao 50m xuống đất, ở độ cao nào động năng bằng thế năng? 

 A. 25m.  B. 10m.  C. 30m.  D. 50m.  

Câu 2: Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên cao với vận tốc 2m/s. Khi chuyển động ngƣợc chiều 

lại từ trên xuống dƣới độ lớn vận tốc của vật khi đến vị trí bắt đầu ném là: (Bỏ qua sức cản của không 

khí ) 

 A.  B.  C.  D.  
Câu 3: Một vật có khối lƣợng 2,0kg sẽ có thế năng 4,0J đối với mặt đất khi nó có độ cao là.  

 A. 3,2m.  B. 0,204m.  C. 0,206m.  D. 9,8m.  

Câu 4: Khi bị nén 3cm một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18J. Độ cứng của lò xo bằng:  

 A. 200N/m.  B. 400N/m.  C. 500N/m.  D. 300N/m 

Câu 5: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực 

F = 3N kéo lò xo theo phƣơng ngang ta thấy nó giãn đƣợc 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo.  

 A. 0,08J.  B. 0,04J.  C. 0,03J.  D. 0,05J 

Câu 6: Một lò xo có độ dài ban đầu l0 = 10cm. Ngƣời ta kéo giãn với độ dài l1 = 14cm. Hỏi thế năng lò 

xo là bao nhiêu? Cho biết k = 150N/m.  

 A. 0,13J.  B. 0,2J.  C. 1,2J.  D. 0,12J.  
Câu 7: Một vật có khối lƣợng m = 3kg đƣợc đặt ở một vị trí trong trọng trƣờng và có thế năng tại vị trí 

đó bằng Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật đó rơi xuống mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = -900J. 

Cho g = 10m/s2. Vật đã rơi từ độ cao là 

 A. 50m.  B. 60m.  C. 70m.  D. 40m.  

Câu 8: Đại lƣợng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trƣờng? 

  A. Động năng.  B. Thế năng.  C. Trọng lƣợng.  D. Động lƣợng.  

Câu 9: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phƣơng nằm ngang. Đại lƣợng nào sau đây 

không đổi? 

 A. Động năng.  B. Động lƣợng.  C. Thế năng.  D. Vận tốc.  
Câu 10: Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên cao. Trong quá trình  

chuyển động của vật thì:  

  A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dƣơng.  

  B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.  

  C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dƣơng.  

  D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.  

Câu 12: Thế năng hấp dẫn là đại lƣợng:  

  A. Vô hƣớng, có thể dƣơng hoặc bằng không.  

  B. Vô hƣớng, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không.  
  C. Véc tơ cùng hƣớng với véc tơ trọng lực.  

  D. Véc tơ có độ lớn luôn dƣơng hoặc bằng không.  

 Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai:  

 Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi:  

  A. Cùng là một dạng năng lƣợng.  

  B. Có dạng biểu thức khác nhau.  

  C. Đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.  

  D. Đều là đại lƣợng vô hƣớng, có thể dƣơng, âm hoặc bằng không.  

Câu 14: Dƣới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo 
giãn ra 5 cm là:  

  A. 0,31 J.  B. 0,25 J.  C. 15 J.  D. 25 J 

Câu 15: Một vật đang chuyển động có thể không có:  

  A. Động lƣợng.  B. Động năng.  C. Thế năng.  D. Cơ năng.  

Câu 16: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng đàn hồi của lò xo là:  

  A. – 0,125 J.  B. 1250 J.  C. 0,25 J.  D. 0,125 J.  

Câu 17: Một lò xo bị giãn 4cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là:  

  A. 0,025 N/cm.  B. 250 N/m.  C. 125 N/m.  D. 10N/m.  

Câu 18: Hai vật có khối lƣợng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lƣợt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật 
thức nhất so với vật thứ hai là:  

  A. Bằn hai lần vật thứ hai.  B. Bằng một nửa vật thứ hai.  



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  127   

  C. Bằng vật thứ hai.   D. Bằng 
1

4
 vật thứ hai.  

Câu 19: Một thang máy có khối lƣợng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống 

tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s2. Thế năng của thang 

máy ở tầng cao nhất là:  

  A. 588 kJ.  B. 392 kJ.  C. 980 kJ.  D. 588 J.  

Đề 2: BTVN 

Câu 1: Một vật đƣợc ném xiên lên góc α so với phƣơng ngang, bỏ qua lực cản của không khí, chọn mức 

không thế năng ở vị trí ném vật. Tỉ số giữa thế năng trọng trƣờng và động năng của vật ở vị trí độ cao 
cực đại có giá trị tính theo biểu thức:  

 A. sin2α  B. cos2α  C. tan2α  D. cotan2α 

Câu 2: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng có 

khối lƣợng m1 > m2, ban đầu đƣợc giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi đƣợc đoạn đƣờng s so 

với lúc buông độ biến thiên động năng của hệ có biểu thức:  

 A. (m1 + m2)gs  B. (m1 - m2)gs   

 C. gs  D. gs  

Câu 3: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ Câu 2, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng có khối 

lƣợng m1 > m2, ban đầu đƣợc giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi đƣợc đoạn đƣờng s so với lúc buông độ 

biến thiên thế năng trọng trƣờng của hệ có biểu thức:  

 A. (m1 + m2)gs  B. (m1 - m2)gs  C. (m2 – m1)gs  D. gs  

Câu 4: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ Câu 2, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng có khối 

lƣợng m1 > m2, ban đầu đƣợc giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi đƣợc đoạn đƣờng s so với lúc buông thế 

năng trọng trƣờng của các vật là – m1gs và m2gs. Gốc thế năng đƣợc chọn tại đâu:  

 A. mặt đất  B. ngang trục ròng rọc  

 C. vị trí ban đầu của m1  D. vị trí ban đầu của hai vật (ban đầu cùng độ cao ngang nhau)  

Câu 5: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát. Các 

vật nặng có khối lƣợng m1 > m2, ban đầu đƣợc giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi 

đƣợc đoạn đƣờng s so với lúc buông độ biến thiên động năng của hệ có biểu 

thức:  

 A. (m1 - m2)gs  B. (m2 – m1)gs   
 C. (m2 – m1sin α)gs  D. (m1 – m2sin α)gs  

Câu 6: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ Câu 5, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng có khối 

lƣợng m1 > m2, ban đầu đƣợc giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi đƣợc đoạn đƣờng s so với lúc buông độ 

biến thiên thế năng trọng trƣờng của hệ có biểu thức:  

 A. (m1 - m2)gs  B. (m2 – m1)gs  C. (m1 – m2sin α)gs  D. (m2sin α –m1)gs  

Câu 7: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ Câu 5, ròng rọc và dây đều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng có khối 

lƣợng m1 > m2, ban đầu đƣợc giữ yên rồi thả tự do. Sau khi đi đƣợc đoạn đƣờng s so với lúc buông công 

của trọng lực tác dụng vào hệ có biểu thức:  

 A. (m1 - m2)gs  B. (m2 – m1)gs  C. (m2sin α –m1)gs  D. (m1 – m2sin α)gs  
Câu 8: Trong công viên một xe monorail có khối lƣợng m = 80kg chạy trên 

quỹ đạo nhƣ hình vẽ, biết zA = 20m; zB = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; 

g = 9,8m/s2. Độ biến thiên thế năng trọng trƣờng của xe khi xe di chuyển từ A 

đến B là:  

 A. 7840J  B. 8000J   

 C. -7840J  D. -4000J 

 Câu 9: Trong công viên một xe monorail có khối lƣợng m = 80kg chạy trên quỹ đạo nhƣ hình vẽ Câu 

8, biết zA = 20m; zB = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; g = 9,8m/s2. Độ biến thiên thế năng trọng 

trƣờng của xe khi xe di chuyển từ B đến C là:   
 A. -4000J  B. - 3920J  C. 3920J  D. -7840J  

Câu 10: Trong công viên một xe monorail có khối lƣợng m = 80kg chạy trên quỹ đạo nhƣ hình vẽ Câu 

8, biết zA = 20m; zB = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; g = 9,8m/s2. Độ biến thiên thế năng trọng 

trƣờng của xe khi xe di chuyển từ A đến D là:  

 A. - 3920J  B. - 11760J  C. 12000J  D. 11760J 

m1 

m2 

A 

B 

C E 

D zA 

zB 

zC 

zD 

zE 

m2 

m1 

α 



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  128   

Câu 11: Trong công viên một xe monorail có khối lƣợng m = 80kg chạy  

trên quỹ đạo nhƣ hình vẽ, biết zA = 20m; zB = 10m; zC = 15m; zD = 5m;  

zE = 18m; g = 9,8m/s2. Độ biến thiên thế năng trọng trƣờng của xe khi xe  

di chuyển từ A đến E là:   

 A. 1568J  B. 1586J  C. - 3136J  D. 1760J 

Câu 12: Một cần cẩu nâng một contenơ khối lƣợng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo sự di 

chuyển của trọng tâm contenơ ). Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Thế năng trọng trƣờng 

của contenơ khi nó ở độ cao 2m là:  
 A. 58800J  B. 85800J  C. 60000J  D. 11760J 

Câu 13: Một cần cẩu nâng một contenơ khối lƣợng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo sự di 

chuyển của trọng tâm contenơ ), sau đó đổi hƣớng và hạ xuống sàn một ô tô tải ở độ cao cách mặt đất 

1,2m. Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Độ biến thiên thế năng khi nó hạ từ độ cao 2m 

xuống sàn ô tô là:  

 A. 48000J  B. 47000J  C. 23520J  D. 32530J 

Câu 14: Một buồng cáp treo chở ngƣời có khối lƣợng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt 

đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác ở độ cao 1300m. 

Lấy mốc thế năng tại mặt đất, thế năng trọng trƣờng của vật tại điểm xuất phát và tại các trạm dừng là:  
 A. 4.104J; 24.105J; 64.105J  B. 8. 104J; 44.105J; 104.105J  

 C. 7,8.104J; 0,4.105J; 6,4.105J  D. 6. 104J; 0,56.105J; 8,4.105J  

Câu 15: Một buồng cáp treo chở ngƣời có khối lƣợng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt 

đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác ở độ cao 1300m. 

Lấy mốc thế năng tại trạm dừng thứ nhất, thế năng trọng trƣờng của vật tại điểm xuất phát và tại các 

trạm dừng là:  

 A. - 4.104J; 0; 64.105J    B. – 8,8.104J; 0; 109.105J  

 C. 7,8.104J; 0; 6,24.105J   D. – 4,32.106J; 0;6.106J  

Câu 16: Một buồng cáp treo chở ngƣời có khối lƣợng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt 
đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác ở độ cao 1300m. 

Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ vị trí xuất phát tới trạm dừng thứ nhất là:  

 A. - 432. 104J  B. – 8,64. 106J  C. 6. 106J  D. 5. 106J 

Câu 17: Một buồng cáp treo chở ngƣời có khối lƣợng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt 

đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác ở độ cao 1300m. 

Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ trạm dừng thứ nhất đến trạm dừng thứ hai 

là:  

 A. – 448. 104J  B. – 4,64. 106J  C. - 6. 106J  D. 7,8. 106J 

Câu 18: Một vật khối lƣợng 3kg đặt ở một vị trí trọng trƣờng mà có thế năng là W t1 = 600J. Thả vật rơi 
tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Mốc thế năng đƣợc chọn cách 

mặt đất:  

 A. 20m  B. 25m  C. 30m  D. 35m 

Câu 19: Một vật khối lƣợng 3kg đặt ở một vị trí trọng trƣờng mà có thế năng là W t1 = 600J. Thả vật rơi 

tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Vật đã rơi từ độ cao nào:  

 A. 40m  B. 50m  C. 60m  D. 70m 

Câu 20: Một vật khối lƣợng 3kg đặt ở một vị trí trọng trƣờng mà có thế năng là W t1 = 600J. Thả vật rơi 

tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi qua mốc thế 

năng là:  
 A. 5m/s  B. 10m/s  C. 15m/s  D. 20m/s 

Câu 21: Khi bị nén 3cm, một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18J. Độ cứng của lò xo bằng:  

 A. 200N/m  B. 300N/m  C. 400N/m  D. 500N/m 

Câu 22: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, khi tác dụng một 

lực F = 3N kéo lò xo cũng theo phƣơng ngang, ta thấy nó dãn đƣợc 2cm. Giá trị thế năng đàn hồi của lò 

xo khi nó dãn đƣợc 2cm là:  

 A. 0,04J  B. 0,05J  C. 0,03J  D. 0,08J 

Câu 23: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, khi tác dụng một 

lực F = 3N kéo lò xo cũng theo phƣơng ngang, ta thấy nó dãn đƣợc 2cm. Công do lực đàn hồi thực hiện 
khi lò xo đƣợc kéo dãn thêm từ 2cm đến 3,5cm là:  
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 A. – 0,04J  B. – 0,062J  C. 0,09J  D. – 0,18J 

Câu 24: Giữ một vật khối lƣợng 0,25kg ở đầu một lò xo thẳng đứng với trạng thái ban đầu chƣa biến 

dạng. Ấn cho vật đi xuống làm lò xo bị nén một đoạn 10cm. Biết lò xo có độ cứng k = 500N/m, bỏ qua 

khối lƣợng của nó, lấy g = 10m/s2 và chọn gốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng. Thế năng tổng 

cộng của hệ vật – lò xo là:  

 A. 3,04J  B. 2,75J  C. 2,25J  D. 0,48J 

Câu 25: Một lò xo có độ cứng k = 10N/m và chiều dài tự nhiên l0 = 10cm. Treo vào một đầu lò xo một 

quả cân khối lƣợng 100g, lấy vị trí cân bằng của quả cân làm gốc tọa độ, g = 10m/s2, bỏ qua khối lƣợng 
của lò xo. Giữ quả cân ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài 5cm và 10cm thì thế năng tổng cộng của hệ lò 

xo - quả nặng tƣơng ứng ở hai vị trí đó là:  

 A. 0,2625J; 0,15J  B. 0,25J; 0,3J  C. 0,25J; 0,625J  D. 0,6J; 0,02J 

Câu 26: Một thác nƣớc cao 30m đổ xuống phía dƣới 104kg nƣớc trong mỗi giây. Lấy g = 10m/s2, công 

suất thực hiện bởi thác nƣớc bằng:  

 A. 2000kW  B. 3000kW  C. 4000kW  D. 5000kW 

Câu 27: Ba công nhân A, B và C kéo 3 vật nặng cùng khối lƣợng từ cùng một độ cao theo 3 đƣờng khác 

nhau: A kéo thẳng đứng; B kéo trên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phƣơng ngang; C kéo trên mặt 

phẳng nghiêng góc 300 so với phƣơng ngang. Bỏ qua mọi ma sát, hỏi công nhân nào thực hiện công lớn 
nhất:  

 A. Công nhân A   B. công nhân B  

 C. công nhân C   D. ba công nhân thực hiện công bằng nhau 

Câu 28: Một ngƣời thực hiện một công đạp xe đạp lên đoạn đƣờng dài 40m trên một dốc nghiêng 200 so 

với phƣơng ngang. Nếu thực hiện một công cũng nhƣ vậy mà lên dốc nghiêng 300 so với phƣơng ngang 

thì sẽ đi đƣợc đoạn đƣờng dài bao nhiêu, bỏ qua mọi ma sát:  

 A. 20m  B. 27m  C. 40m  D. 58m 

Câu 29: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, dây nhẹ không dãn, ròng rọc nhẹ không ma sát, m1 

trƣợt không ma sát trên mặt phẳng ngang, m2 có trọng lƣợng 80N. Khi thế năng của 
hệ thay đổi một lƣợng 64J thì m1 đã đi đƣợc:  

 A. 8m  B. 4m  

 C. 0,8m  D. không tính đƣợc vì thiếu dữ kiện 

Câu 30: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, hai vật nặng cùng trọng lƣợng P = 20N. Bỏ qua 
mọi ma sát, dây và ròng rọc đều rất nhẹ, dây không dãn. Sau khi m1 đi xuống 

đƣợc 50cm thì thế năng của hệ thay đổi 5J. Góc nghiêng α bằng:  

 A. 300  B. 450   

 C. 600  D. 750 

 

Đáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C B C D D D D A B D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A A C B D A C A B D 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án C C B C A B D B C A 

 

m1 

m2 

m2 

m1 

α 
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I. KIẾN THỨC:  

 1. Động năng: Wđ =
1

2
mv2  

 2. Thế năng: Wt = mgz  

 3. Cơ năng: W = Wđ +Wt = 
1

2
mv2 + mgz 

* Phƣơng pháp giải bài toán về định luật bảo toàn cơ năng 
 - Chọn gốc thế năng thích hợp sao cho tính thế năng dễ dàng (thƣờng chọn tại mặt đất và tại chân mặt 

phẳng nghiêng).  

  - Tính cơ năng lúc đầu ( 2

1 1 1

1
W

2
mv mgh  ), lúc sau ( 2

2 2 2

1
W

2
mv mgh  ) 

 - Áp dụng: W1 = W2 

 - Giải phƣơng trình trên để tìm nghiệm của bài toán.  

Chú ý: chỉ áp dụng định luật bảo toàn cơ năng khi hệ không có ma sát (lực cản) nếu có thêm các lực đó 
thì Ac = W = W2 – W1. (công của lực cản bằng độ biến thiên cơ năng).  

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Một vật đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm 

đất vận tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính:  

 a. Độ cao h.  

 b. Độ cao cực đại mà vật đạt đƣợc so với mặt đất.  

 c. Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng.  

Giải 
 a. Chọn gốc thế năng tại mặt đất (tại B).  

  + Cơ năng tại O (tại vị trí ném vật): W(O) = 2
1

.

2
o

mv mgh  

 Cơ năng tại B (tại mặt đất). W(B) = 2
1

2

mv  

 Theo định luật bảo toàn cơ năng: W(O) = W(B).  

  2
1

2
o

mv mgh  = 2
1

2

mv h = 
2 2

900 400
25

2 20

o
v v

m

g

 
   

 b. Độ cao cực đại mà vật đạt đƣợc so với mặt đất.  

  Gọi A là độ cao cực đại mà vật đạt tới.  

 + Cơ năng tại A: W( )A mgH  

  Cơ năng tại B: W(B) = 2
1

2

mv  

 Theo định luật bảo toàn cơ năng: W(A) = W(B) 

    2
1

2

mv = mgH H=
2

900
45

2 20

v
m

g

  .  

 c. Gọi C là điểm mà Wđ(C) = 3Wt (C) 

 - Cơ năng tại C:  W(C) = Wđ(C) + Wt (C) =Wđ(C) +Wđ(C)/3 = 4/3Wđ(C) =
2

2

3
c

mv  

 Theo định luật bảo toàn cơ năng:  W(C) = W(B)   2
2

3
c

mv = 2
1

2

mv
3 30

3 15 3 /

4 2
C
v v m s     

Bài 2: Từ độ cao 10 m, một vật đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2.  

a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt đƣợc so với mặt đất.  

b/ Ở vị trí nào của vật thì Wđ = 3Wt.  

c/ Xác định vận tốc của vật khi Wđ = Wt.  

 
 

 
H 

h 

z 

O 

A 

B 
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d/ Xác định vận tốc của vật trƣớc khi chạm đất.  

Giải 
- Chọn gốc thế năng tạ mặt đất.  

+ Cơ năng tại O: W (O) = 2
1

.

2
o

mv mgh  

+ Cơ năng tại A: W( )A mgH  

Theo định luật bảo toàn cơ năng: W (O) = W(A) 

Suy ra: 
2

2

15

2

o
v gh

H m

g


   

b/ Tìm h1 để (Wđ1 = 3Wt3) 

Gọi C là điểm có Wđ1 = 3Wt3 

+ Cơ năng tại C:  WC = 4Wt1 = 4mgh1 
Theo định luật BT cơ năng: WC = WA 

Suy ra: 
1

15
3,75

4 4

H
h m    

c/ Tìm v2 để Wđ2 = Wt2 

Gọi D là điểm có Wđ2 = Wt2 

+ Cơ năng tại D: WD = 2Wđ2 = mv2
2 

Theo định luật BT cơ năng:  WD = WA )
2

. 15.10 12,2 /v g H m s    

d/ Cơ năng tại B: WB = 2
1

2

mv  

Theo định luật BT cơ năng: WB = WA 2 . 24,4 /v g H m s   

Bài 3: Một hòn bi có khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so 

với mặt đất.  

 a. Tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném 

vật 

 b. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt đƣợc.  

 c. Tìm vị trí hòn bi có thế năng bằng động năng? 

 d. Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên đƣợc là bao nhiêu? 

Giải 
 a. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.  

 - Động năng tại lúc ném vật: 21
. . 0,16

2
dW m v J   

 - Thế năng tại lúc ném: . . 0,31tW m g h J   

- Cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật: 0,47d tW W W J    

  b. Gọi điểm B là điểm mà hòn bi đạt đƣợc.  

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: BA WW   max 2,42 .h m   

 c. 2 1,175tW W h m    

 d.  ' ' ' ' 1,63c
can c

c

F h W
A W W F h h mgh W h m

F mg


         


 

Bài 4: Từ mặt đất, một vật có khối lƣợng m = 200g đƣợc ném lên theo phƣơng thẳng đứng với vận tốc 

30m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms-2.  

1. Tìm cơ năng của vật.  

2. Xác định độ cao cực đại mà vật đạt đƣợc.  

3. Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó.  
4. Tại vị trí nào vật có động năng bằng ba lần thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó.  

Giải 
Chọn gốc thế năng tại A là vị trí ném vật (ở mặt đất): WtA = 0 

1. Tìm W =? 
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Ta có W = WA = WđA = 
2

1
 mv 2

A
 = 

2

1
. 0,2. 900 = 90 (J) 

2. hmax =? 
Gọi B là vị trí cao nhất mà vật đạt đƣợc: vB = 0 

Cơ năng của vật tại B: WB = WtB = mghmax 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: WB = WA => mghmax= 
2

1
 mv 2

A
 

=> hmax = 
g2

v2

A  = 45m 

3. WđC = WtC => hC, vc => 
Gọi C là vị trí mà vật có động năng bằng thế năng: WđC = WtC 

=> WC = WđC + WtC = 2WđC
 = 2WtC

 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: WC = WB 

+ 2WtC = mghmax <=> 2mghC = mghmax=> hC = 
2

1
hmax= 22,5m 

+ 2WđC
 = mghmax<=>2. 

2

1
 mv 2

C = mghmax=> vC = maxgh  = 15 2 ms-1 

4. WđD
 = 3WtD => hD =? vD =? 

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một ô tô bắt đầu chạy lên dốc với vận tốc 18m/s thì chết máy. Dốc nghiêng 200 đối với phƣơng 

ngang và hệ số ma sát trƣợt giữa các bánh xe với mặt đƣờng là 0,3. Sau khi chạy lên dốc, xe chạy giật 

lùi trở xuống đến cuối dốc với vận tốc bằng:  
 A. 18m/s  B. 15m/s  C. 5,6m/s  D. 3,2m/s 

Câu 2: Khi cung cấp cho vật khối lƣợng m1 vận tốc ban đầu v1 = 4m/s thì nó sẽ trƣợt đƣợc đoạn đƣờng 

dài 2m trên mặt phẳng ngang rồi dừng lại do có ma sát. Nếu cung cấp cho vật khối lƣợng m2 = 2m1 vận 

tốc ban đầu v2 = 6m/s để m2 cũng trƣợt trên mặt phẳng ngang đó thì khi dừng lại m2 đã trƣợt đƣợc đoạn 

đƣờng bằng:  

 A. 3m  B. 3,5m  C. 4m  D. 4,5m 

Câu 3: Một vật đang chuyển động với vận tốc ban đầu v0 = 8m/s thì lên dốc cao 0,8m 

rồi tiếp tục chạy trên mặt phẳng ngang nhƣ hình vẽ, mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 

là 0,6. Lấy g = 10m/s2, hỏi nó chuyển động đƣợc bao xa trên mặt phẳng ngang thì 
dừng, coi chiều dài dốc không đáng kể so với quãng đƣờng nó chuyển động đƣợc ở 

mặt phẳng ngang:  

 A. 2m  B. 4m  C. 6m  D. 8m 

Câu 4: Một vật m gắn vào đầu một lò xo nhẹ để chuyển động trên mặt phẳng ngang có ma sát, đầu kia 

của lò xo gắn vào điểm cố định. Kéo m ra khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn 20cm rồi thả nhẹ thấy m 

chuyển động qua vị trí cân bằng lần thứ nhất và nén lò xo lại một đoạn 12cm. Nếu kéo lò xo dãn 10cm 

rồi thả nhẹ thì khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất lò xo nén lại một đoạn bằng:  

 A. 2cm  B. 4cm  

 C. 6cm  D. 8cm 

Câu 5: Một viên bi A khối lƣợng m chuyển động không ma sát trên mặt phẳng 
ngang đến va chạm đàn hồi với vật nặng B cùng khối lƣợng m treo bởi sợi dây 

thẳng đứng nhẹ không dãn (con lắc đơn) nhƣ hình vẽ, sau va chạm B lên tới độ cao cực đại h. Nếu B 

đƣợc bôi một lớp keo để sau va chạm hai vật dính làm một thì chúng lên đến độ cao cực đại:  

 A. h   B. h/2  C. h/4  D. h/8 

Câu 6: Hai quả cầu thép A và B có khối lƣợng lần lƣợt là 2kg và 3kg đƣợc treo vào hai đầu của hai sợi 

dây cùng chiều dài 0,8m vào cùng điểm treo. Lúc đầu nâng A đến vị trí để dây treo nằm ngang rồi thả 

rơi không vận tốc ban đầu đến va chạm vào B đang đứng yên ở vị trí cân bằng, B đƣợc bôi một lớp keo 

để sau va chạm A dính chặt vào B. Lấy g = 10m/s2, vận tốc của hai quả cầu sau va chạm là:  

 A. 1,4m/s  B. 1,5m/s  C. 1,6m/s  D. 1,8m/s 
Câu 7: Hai quả cầu thép A và B có khối lƣợng lần lƣợt là 2kg và 3kg đƣợc treo vào hai đầu của hai sợi 

dây cùng chiều dài 0,8m vào cùng điểm treo. Lúc đầu nâng A đến vị trí để dây treo nằm ngang rồi thả 

0,8m v0 

A B v0 h 
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rơi không vận tốc ban đầu đến va chạm vào B đang đứng yên ở vị trí cân bằng, B đƣợc bôi một lớp keo 

để sau va chạm A dính chặt vào B. Lấy g = 10m/s2, sau va chạm:  

 A. Hai quả cầu lên đến độ cao cực đại 0,4m  

 B. động năng của hệ hai quả cầu giảm 9,6J so với trƣớc va chạm 

 C. động năng của hệ hai quả cầu tăng 9,6J so với trƣớc va chạm 

 D. A và B đều đúng.  

Câu 8: Một vật nhỏ đƣợc truyền vận tốc ban đầu v0 theo phƣơng ngang chuyển 

động trên mặt phẳng ngang từ D tới C thì lên mặt phẳng nghiêng đến A thì dừng 
lại. Hệ số ma sát trên cả đoạn đƣờng là µ và ở C không có hiện tƣợng va chạm, 

cho BD = l; AB = h. Vận tốc đầu v0 có biểu thức:  

 A.    B.   C.   D.  

Câu 9: Một vật nhỏ thả không vận tốc ban đầu tại A chuyển động xuống D thì 

dừng lại. Hệ số ma sát trên cả đoạn đƣờng là µ và ở C không có hiện tƣợng va 
chạm, cho BC = l; AB = h. CD tính theo l, µ và h có biểu thức:  

 A. l –   B.  - l  

 C. µ(h + l)  D. µ(h - l)  

Câu 10: Vật nhỏ m trƣợt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân của mặt phẳng nghiêng góc α so 

với phƣơng ngang, do ma sát cơ năng của vật ở chân giảm so với ở đỉnh một lƣợng bao nhiêu? Biết hệ 

số ma sát là µ, gia tốc trọng trƣờng là g, độ cao của đỉnh so với chân là h:  

 A.   B.   C.   D.   

Câu 11: Vật nhỏ m trƣợt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân của mặt 

phẳng  

nghiêng góc α so với phƣơng ngang, đến chân mặt phẳng nghiêng nó va chạm với 

vật chắn tại đó và nẩy trƣợt lên và lại trƣợt xuống nhƣ vậy nhiều lần, do ma sát 

cuối cùng dừng lại ở chân mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát là µ, gia tốc trọng 

trƣờng là g, độ cao của đỉnh so với chân là h, nhiệt năng tổng cộng tỏa ra trong quá trình chuyển động 

của vật có biểu thức:  

 A. mgh/2  B. mgh  C. 2mgh  D. µmgh/tanα 

Câu 12: Hai quả cầu khối lƣợng m1 và m2 đang chuyển động đều với các vận tốc ;  cùng phƣơng thì 
va chạm với nhau. Nếu va chạm là xuyên tâm đàn hồi thì vận tốc sau va chạm của quả cầu m1 có biểu 

thức:  

 A.   B.   C.   D.   

Câu 13: Hai quả cầu khối lƣợng m1 và m2 đang chuyển động đều với các vận tốc ;  cùng phƣơng thì 

va chạm với nhau. Nếu va chạm mềm xuyên tâm thì vận tốc sau va chạm của 2 quả cầu có biểu thức:  

 A.   B.   C.   D.   

Câu 14: Quả cầu khối lƣợng m1 đang chuyển động đều với vận tốc  thì va chạm mềm xuyên tâm với 

m2 đang nằm yên. Động năng của hệ 2 quả cầu sau va chạm có biểu thức:  

 A.   B.   C.   D.  

Câu 15: Quả cầu khối lƣợng m1 đang chuyển động đều với vận tốc  thì va chạm mềm xuyên tâm với 

m2 đang nằm yên. Nhiệt tỏa ra trong va chạm có biểu thức:  

 A.   B.   C.   D. bằng không 

Câu 16: Một viên đạn khối lƣợng m bắn đi theo phƣơng ngang với vận tốc v0 va 

chạm mềm với khối gỗ khối lƣợng M treo đầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng đứng. Sau 

va chạm độ biến thiên động năng của hệ (đạn + khối gỗ) có biểu thức:  

 A. v0
2  B. v0

2   

 C. v0
2   D. v0

2 

Câu 17: Một viên đạn khối lƣợng m = 10g bắn đi theo phƣơng ngang với vận tốc v0 va chạm mềm với 

khối gỗ khối lƣợng M = 1kg treo đầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng đứng. Sau va chạm khối gỗ chứa đạn 

nâng lên độ cao cực đại h = 0,8m so với vị trí cân bằng ban đầu, lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc v0 có giá trị:  

v0 α  
h 

A 

C D B 

α  
h 

A 

C D B 

m 

h 

α  

m 
M 

v0 
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 A. 200m/s  B. 300m/s  C. 400m/s  D. 500m/s 

Câu 18: Một viên đạn khối lƣợng m = 10g bắn đi theo phƣơng ngang với vận tốc v0 va chạm mềm với 

khối gỗ khối lƣợng M = 1kg treo đầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng đứng. Sau va chạm khối gỗ chứa đạn 

nâng lên độ cao cực đại h = 0,8m so với vị trí cân bằng ban đầu, lấy g = 9,8m/s2. Tỉ lệ phần trăm động 

năng ban đầu đã chuyển thành nhiệt là:  

 A. 99%  B. 96%  C. 95%  D. 92% 

Câu 19: Bắn một viên đạn khối lƣợng m = 10g với vận tốc v vào một mẩu gỗ khối lƣợng M = 390g đặt 

trên mặt bàn ngang nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận tốc V = 10m/s. Vận tốc của đạn 
lúc bắn v là:  

 A. 200m/s  B. 300m/s  C. 400m/s  D. 500m/s 

Câu 20: Bắn một viên đạn khối lƣợng m = 10g với vận tốc v vào một mẩu gỗ khối lƣợng M = 390g đặt 

trên mặt bàn ngang nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận tốc V = 10m/s. Độ biến thiên 

động năng của đạn đã chuyển thành nhiệt là:  

 A. 780J  B. 650J  C. 580J  D. 900J 

Câu 21: Một búa máy khối lƣợng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m so với mặt 

đất xuống đất đóng vào cọc có khối lƣợng m = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu 

vào trong đất 5cm. Coi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm, chiều cao của cọc 
không đáng kể, lấy g = 9,8m/s2, lực cản của đất coi nhƣ không đổi có giá trị:  

 A. 318500N  B. 628450N   

 C. 154360N  D. 250450N 

Câu 22: Một hòn bi khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v đến va chạm mềm vào hòn bi thứ 2 

khối lƣợng 2m đang nằm yên. Vận tốc hai viên bi sau va chạm là:  

 A. v/3  B. v/2  C. 2v/3  D. 3v/5 

Câu 23: Một hòn bi khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v đến va chạm mềm vào hòn bi thứ 2 

khối lƣợng 2m đang nằm yên. Phần năng lƣợng đã chuyển sang nội năng trong quá trình va chạm là:  

 A. mv2/2  B. mv2/3  C. mv2/6  D. 2mv2/3  
Câu 24: Một hòn bi khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v đến va chạm mềm vào hòn bi thứ 2 

khối lƣợng 2m đang nằm yên. Tỉ số giữa động năng của hai vật trƣớc và sau va chạm là:  

 A. 2   B. 3  C. 4  D. 6 

Câu 25: Vật m chuyển động đến va chạm mềm xuyên tâm với vật M đang nằm yên,80% năng lƣợng 

chuyển thành nhiệt. Tỉ số hai khối lƣợng M/m là:  

 A. 2   B. 3  C. 4  D. 5 

Câu 26: Hai vật m và 2m có động lƣợng lần lƣợt là p và p/2 chuyển động đến va chạm vào nhau. Sau va 

chạm, hai vật có động lƣợng lần lƣợt là p/2 và p. Phần năng lƣợng đã chuyển sang nhiệt là:  

 A. 3p2/16m  B. 9p2/16m  C. 3p2/8m  D. 15p2/16m 
Câu 27: Viên đạn khối lƣợng m = 100g đang bay với vận tốc v0 = 10m/s theo 

phƣơng ngang đến cắm vào bao cát khối lƣợng M = 400g treo ở đầu sợi dây dài l = 

1m đang đứng yên ở vị trí cân bằng, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố định. Sau 

khi cắm vào bao cát hệ chuyển động với vận tốc:  

 A. 2m/s  B. 0,2m/s  

 C. 5m/s  D. 0,5m/s 

Câu 28: Viên đạn khối lƣợng m = 100g đang bay với vận tốc v0 = 10m/s theo phƣơng ngang đến cắm 

vào bao cát khối lƣợng M = 400g treo ở đầu sợi dây dài l = 1m đang đứng yên ở vị trí cân bằng, đầu kia 

của sợi dây treo vào điểm cố định. Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển động lên đến vị trí dây treo lệch 
với phƣơng thẳng đứng một góc xấp xỉ:  

 A. 300  B. 370  C. 450  D. 480  

Câu 29: Viên đạn khối lƣợng m = 100g đang bay với vận tốc v0 = 10m/s theo phƣơng ngang đến cắm 

vào bao cát khối lƣợng M = 400g treo ở đầu sợi dây dài l = 1m đang đứng yên ở vị trí cân bằng, đầu kia 

của sợi dây treo vào điểm cố định. Sau khi cắm vào bao cát bao nhiêu phần trăm năng lƣợng ban đầu đã 

chuyển thành nhiệt:  

 A. 90%  B. 80%  C. 75%  D. 50% 

Câu 30: Một vật khối lƣợng m thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng cao h so với chân 

mặt phẳng nghiêng. Do có ma sát nên vận tốc ở chân dốc chỉ bằng 2/3 vận tốc ở chân dốc khi không có 
ma sát. Nhiệt tỏa ra do ma sát là:  

M 

5m 

m 

5cm 

m 
M 

v0 
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 A. 2mgh/3  B. 4mgh/9   

 C. 5mgh/9  D. không xác định đƣợc vì chƣa biết góc nghiêng α 
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Đáp án B A C A C D C A C A 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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I. KIẾN THỨC: 

Câu 1: Xét một hệ gồm hai vật va chạm vào nhau theo phƣơng thẳng đứng thì đại 

lƣợng vật lí nào sau đây đƣợc bảo toàn ? 

 A. Động năng.  B. Cơ năng.  C. Động lƣợng.  D. Không có.  

Câu 2: Một búa máy có khối lƣợng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc 

có khối lƣợng m2 = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5m. Coi va chạm giữa búa và cọc 

là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/s2 . Tính lực cản coi nhƣ không đổi của đất. 

 A. 628450 N.  B. 250450 N.  C. 318500 N.  D. 154360 N. 

Câu 3: Một hòn bi khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với 

mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng 
của hòn bi tại lúc ném vật. 

 A. 0,16J; 0,31J; 0,47J.  B. 0,32J; 0,62J; 0,47J.  C. 0,24J; 0,18J; 0,54J.  D. 0,18J; 0,48J; 0,80J. 

Câu 4: Một vật có khối lƣợng 400g đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. 

Sau khi rơi đƣợc 12m động năng của vật bằng : 

 A. 16 J.  B. 24 J.  C. 32 J.  D. 48 J 

Câu 5: Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lƣợng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá 

lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí. 

 A. 25 000N.  B. 2 500N.  C. 2 000N.  D. 22 500N. 

Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với đƣờng thẳng đứng một góc 450 rồi thả 
tự do. Cho g = 9,8m/s2 . Tính vận tốc con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng. 

 A. 3,14m/s.  B. 1,58m/s.  C. 2,76m/s.  D. 2,4m/s. 

Câu 7: Cơ năng là một đại lƣợng: 

 A. luôn luôn dƣơng hoặc bằng không.  B. luôn luôn dƣơng. 

 C. luôn luôn khác không.  D. có thể dƣơng, âm hoặc bằng không.  

Câu 8: Một vật nhỏ đƣợc ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi 

xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN? 

 A. thế năng giảm   B. cơ năng cực đại tại N    

 C. cơ năng không đổi.   D. động năng tăng 
Câu 9: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng ? Bằng 4 lần động năng ?. 

 A. 2,5m; 4m.  B. 2m; 4m.  C. 10m; 2m.  D. 5m; 3m. 

Câu 10: Một ngƣời nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10m xuống nƣớc. Cho g = 10 

m/s2. Tính vận tốc của ngƣời đó ở độ cao 5m và khi chạm nƣớc 

 A. 8 m/s; 12,2 m/s  B. 5 m/s; 10 m/s  C. 8 m/s; 11,6 m/s   D. 10 m/s; 14,14 m/s  

Câu 11: Một lực 2500 N tác dụng theo phƣơng ngang đƣợc đặt lên một chiếc xe có khối lƣợng 500kg 

đang đứng yên trên một mặt phẳng ngang. Biết tổng lực cản chuyển động luôn là 1000N. Công của 

chiếc xe sau khi chuyển động đƣợc 2s là : 
 A. 900 J.  B. 90 J.  C. 9 J.  D. 9 kJ. 

Câu 12: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết 
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khối lƣợng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu ? 

 A. 4 J.  B. 8 J.  C. 5 J.  D. 1 J. 

Câu 13: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí . Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên đƣợc cách 

mặt đất một khoảng bằng : 

 A. 15m.  B. 5m.  C. 20m.  D. 10m. 

Câu 14: Cơ năng là đại lƣợng: 

 A. Vô hƣớng, luôn dƣơng. B. Vô hƣớng, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không. 
 C. Véc tơ cùng hƣớng với véc tơ vận tốc. D. Véc tơ, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không. 

Câu 15: Đại lƣợng nào không đổi khi một vật đƣợc ném theo phƣơng nằm ngang? 

 A. Thế năng.  B. Động năng.  C. Cơ năng.  D. Động lƣợng. 

Câu 16: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:  

 A. Động năng tăng, thế năng tăng. B. Động năng tăng, thế năng giảm.  

 C. Động năng giảm, thế năng giảm.  D. Động năng giảm, thế năng tăng. 

Câu 17: Một vật đƣợc ném từ dƣới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:   

 A. Động năng giảm, thế năng tăng. B. Động năng giảm, thế năng giảm.  

 C. Động năng tăng, thế năng giảm.  D. Động năng tăng, thế năng tăng. 
Câu 18: Một vật có khối lƣợng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động 

năng của vật ngay trƣớc khi chạm đất là: 

 A. 500 J.  B. 5 J.  C. 50 J  D. 0,5 J. 

Đề 2: BTVN 
Câu 1: Một vận động viên trƣợt ván bắt đầu trƣợt không ma sát lên một mặt cong với tốc độ v, thì trọng 

tâm của vận động viên này đạt độ cao cực đại là 2,8m đối với mặt đất(vị trí bắt đầu trƣợt lên). Hỏi muốn 

trọng tâm lên đến độ cao 3,4m thì lúc bắt đầu trƣợt lên mặt cong, tốc độ là: 

 A. 1,1v  B. 1,2v  C. 1,3v  D. 1,4v 

Câu 2: Vật nặng m đƣợc ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 6m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi 
lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao cực đại đối với điểm ném thì có vận tốc: 

 A. 2m/s  B. 2,5m/s  C. 3m/s  D. 3,5m/s 

Câu 3: Vật nặng m đƣợc ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 6m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi 

động năng bằng thế năng, m ở độ cao nào so với điểm ném: 

 A. 1m  B. 0,9m  C. 0,8m  D. 0,5m 

Câu 4: Một vật nặng m buộc vào đầu một dây dẫn nhẹ không dãn dài l= 1m. Đầu kia treo 

vào điểm cố định ở A. Lúc đầu m ở vị trí thấp nhất tại B, dây treo thẳng đứng, cho g = 

10m/s2. Phải cung cấp cho m vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để m lên đến vị trí cao nhất:  

 A. 4,5m/s  B. 6,3m/s  C. 8,3m/s  D. 9,3m/s 
Câu 5: Một vật nặng m buộc vào đầu một dây dẫn nhẹ không dãn dài l= 1m, 

đầu kia treo vào điểm cố định ở A. Lúc đầu m ở vị trí thấp nhất tại B, dây treo 

thẳng đứng, cho g = 10m/s2. Khi m ở vị trí thấp nhất B cung cấp cho m vận tốc 

5m/s theo phƣơng ngang. Tính góc lệch cực đại của dây treo so với phƣơng 

thẳng đứng và con lắc có thể đạt tới:  

 A. 900  B. 950  C. 1000  D. 1050 

Câu 6: Một vật nặng nhỏ m chuyển động từ đỉnh A có độ cao 3m theo mặt phẳng nghiêng AB, sau đó 

chuyển động thẳng đứng lên trên đến C có độ cao 4m. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc 

ban đầu của vật tại A:  
 A. 3,2m/s  B. 4,5m/s  C. 7,7m/s  D. 8,9m/s 

Câu 7: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, hai vật nặng m1= 1kg; m2 = 3kg, dây nhẹ không dãn, ròng rọc 

không ma sát. Lúc đầu m1 và m2 ngang nhau cùng đứng yên, lấy g = 10m/s2; thả tay cho chúng 

chuyển động, khi mỗi vật có tốc độ 2m/s thì đáy của chúng cách nhau một khoảng là: 

 A. 0,2m  B. 0,4m  C. 2m  D. 4m  

Câu 8*: Hai vật nặng cùng khối lƣợng m buộc vào hai đầu một thanh cứng nhẹ AB có 

chiều dài 3l = 1,5m. Thanh AB có thể quay quanh trục O nằm ngang cách B một khoảng 

OB = 2l Lúc đầu AB ở vị trí thẳng đứng, đầu B ở trên, thả tay cho thanh chuyển động 
không vận tốc ban đầu, vận tốc của vật nặng gắn đầu B tại vị trí thấp nhất bằng:  

 A. 1m/s  B. 2m/s  C. 4m/s  D. 8m/s  
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Câu 9: Cho cơ hệ nhƣ hình vẽ, bỏ qua mọi ma sát, m2 = 2m1α. Lúc đầu cung cấp cho 

m2 vận tốc theo phƣơng ngang thì quãng đƣờng mà m1 đi lên trên mặt phẳng nghiêng 

tính bởi:  

 A. s = 
sin.g

v2 2

 B. s = 
sin.g

v2

 C. s =
sin.g2

v2

 D. s = 
sin.g

v2
 

Câu 10: Một quả bóng lăn từ mặt bàn cao 0,9m xuống mặt đất với vận tốc ban đầu  

có phƣơng ngang vA = 4m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi chạm đất tại B nó có vận tốc hợp 

với mặt đất một góc bằng: 
 A. 400   B. 470  

 C. 500   D. 550 

Câu 11: Một quả cầu m = 8kg buộc vào đầu một lò xo nhẹ có thể chuyển động 

không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang, đầu kia của lò xo gắn vào điểm cố định, chọn gốc thế năng là 

vị trí đầu lò xo gắn với vật nặng khi chƣa biến dạng. Nén lò xo lại một đoạn rồi thả thấy khi lò xo qua vị 

trí bị nén 8 cm đối với chiều dài tự nhiên thì vận tốc của vật nặng là 1,6 m/s và động năng bằng bốn lần 

thế năng đàn hồi. Độ cứng của lò xo bằng: 

 A. 200N/m  B. 400N/m  C. 600N/m  D. 800N/m 

Câu 12: Một quả cầu m = 8kg buộc vào đầu một lò xo nhẹ có thể chuyển động không ma sát trên mặt 
phẳng nằm ngang, đầu kia của lò xo gắn vào điểm cố định, chọn gốc thế năng là vị trí đầu lò xo gắn với 

vật nặng khi chƣa biến dạng. Nén lò xo lại một đoạn rồi thả thấy khi lò xo qua vị trí bị nén 8 cm đối với 

chiều dài tự nhiên thì vận tốc của vật nặng là 1,6 m/s và động năng bằng bốn lần thế năng đàn hồi. Khi 

thế năng đàn hồi bằng bốn lần động năng thì lò xo biến dạng một đoạn bằng: 

  A. 4cm  B. 8cm  C. 16cm  D. không thể tính đƣợc  

Câu 13*: Vật nặng m gắn vào đầu lò xo treo thẳng đứng. Khi m cân bằng lò xo dãn một đoạn x0 = 4cm. 

Bỏ qua mọi ma sát. Chọn gốc thế năng trọng trƣờng và thế năng đàn hồi là vị trí vật nặng khi lò xo chƣa 

biến dạng. Kéo m xuống một đoạn rồi thả, vật nặng có thế năng trọng trƣờng bằng thế năng đàn hồi khi 

m ở vị trí cách vị trí cân bằng một khoảng: 
 A. 2cm  B. 4cm  C. 6cm  D. 8cm m P 

Câu 14: Một vật nhỏ m thả không vận tốc ban đầu từ H trƣợt không ma sát theo mặt uốn nhƣ hình vẽ. 

Để vật có thể trƣợt tới điểm P trên vành tròn thì phải thỏa mãn điều kiện 

 A. Vận tốc của vật tại P: vP ≠ 0  

 B. Phản lực của vành tròn tại P: NP >0 

 C. NP < mg   

 D. NP = 0 

Câu 15: Một vật nhỏ m thả không vận tốc ban đầu từ H trƣợt không ma sát theo mặt uốn nhƣ hình vẽ 

Câu 14. Khi vật trƣợt qua đƣợc điểm cao nhất P và vạch trọn vẹn vòng tròn thì vận tốc nhỏ nhất của vật 

ở P có biểu thức: 

 A.   B. R   C. g  D. gR 

Câu 16: Con lắc đơn có dây nhẹ không dãn treo vật nặng nằm yên ở vị trí cân bằng thẳng đứng. Phải 

kéo lệch góc αm bằng bao nhiêu để sau khi buông không vận tốc ban đầu, khi trở lại vị trí cân bằng lực 
căng dây gấp hai lần trọng lƣợng của vật? Bỏ qua lực cản của không khí: 

 A. 300  B. 450  C. 600  D. không thể tính đƣợc  

Câu 17: Một hòn bi khối lƣợng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt 

đất. Lấy g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của 

hòn bi tại lúc ném vật lần lƣợt là: 

 A. 0,32J; 0,62J; 0,47J  B. 0,16J; 0,31J; 0,47J C. 0,24J; 0,18J; 0,54J  D. 0,18J; 0,48J; 0,8J 

Câu 18: Một hon bi khối lƣợng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt 

đất. Lấy g = 9,8m/s2. Độ cao cực đại mà hòn bi lên đƣợc là: 

 A. 2,42m  B. 3,36m  C. 2,88m  D. 3,2m 
Câu 19: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng thẳng đứng để dây lệch 

góc 450 rồi thả nhẹ, bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc của vật nặng khi nó về qua vị trí cân 

bằng là: 

 A. 3,14m/s  B. 1,58m/s  C. 2,76m/s  D. 2,4m/s 

Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng thẳng đứng để dây lệch 
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góc 450 rồi thả nhẹ, bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc của vật nặng khi nó về qua vị trí dây 

treo lệch góc 300 là: 

 A. 1,57m/s  B. 1,28m/s  C. 1,76m/s  D. 2,24m/s 

Câu 21: Một vật đƣợc ném từ mặt đất với vận tốc 10m/s chếch lên trên với các góc hợp với phƣơng 

ngang 300 và 600. Bỏ qua sức cản không khí, coi mặt đất nằm ngang, vận tốc chạm đất của vật trong mỗi 

lần ném lần lƣợt là: 

 A. 20m/s; 20m/s  B. 20m/s; 10m/s  C. 5m/s; 5  m/s  D. 10m/s; 10m/s 

Câu 22: Một vật đƣợc ném từ mặt đất với vận tốc 10m/s chếch lên trên với các góc hợp với phƣơng 
ngang 300 và 600. Bỏ qua sức cản không khí, coi mặt đất nằm ngang, độ cao cực đại mà vật đạt đƣợc 

trong mỗi lần ném là: 

 A. 1,27m; 3,83m  B. 1,12m; 2,83m  C. 1,2m; 2,45m  D. 1,05m; 1,45m 

Câu 23: Ném một vật khối lƣợng m từ độ cao h theo phƣơng thẳng đứng xuống dƣới. Khi chạm đất vật 

nảy lên tới độ cao h’ = 3h/2. Bỏ qua mất mát năng lƣợng khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu phải có 

giá trị: 

 A. 
2

gh
 B. 

2

gh3
 C. 

3

gh
 D. gh  

Câu 24: Một vật đƣợc thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Khi động năng bằng 1/2 lần thế năng thì 
vật ở độ cao nào so với mặt đất: 

 A. h/2  B. 2h/3  C. h/3  D. 3h/4 

Câu 25: Một vật khối lƣợng 400g đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Sau 

khi rơi đƣợc 12m, động năng của vật bằng: 

 A. 16J  B. 24J  C. 32J.  D. 48J 

Câu 26: Từ mặt đất một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

không khí, lấy g = 10m/s2, Ở độ cao nào thế năng bằng động năng? Bằng 4 lần động năng? 

 A. 10m; 2m  B. 5m; 3m  C. 2,5m; 4m  D. 2m; 4m 

Câu 27: Bắn trực diện hòn bi thép khối lƣợng 3m, vận tốc v vào hòn bi thủy tinh khối lƣợng m đang 
nằm yên. Biết va chạm của hai hòn bi là hoàn toàn đàn hồi. Vận tốc của bi thép và bi thủy tinh sau va 

chạm lần lƣợt là: 

 A. v/2; 3v/2  B. 3v/2; v/2  C. 2v/3; v/3  D. 2v/3; v/2 

Câu 28: Trên mặt phẳng nằm ngang một hòn bi khối lƣợng 15g chuyển động sang phải với vận tốc 

22,5cm/s va chạm trực diện đàn hồi với một hòn bi khối lƣợng 30g đang chuyển động sang trái với vận 

tốc 18cm/s. Sau va chạm hòn bi nhẹ hơn đổi chiều chuyển động sang trái với vận tốc 31,5cm/s. Bỏ qua 

mọi ma sát, vận tốc của hòn bi nặng sau va chạm là: 

 A. 21cm/s  B. 18cm/s  C. 15cm/s  D. 9cm/s 

Câu 29: Một vận động viên nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10m xuống nƣớc. Lấy g 

= 10m/s2, vận tốc của ngƣời đó ở độ cao 5m so với mặt nƣớc và khi chạm nƣớc là: 
 A. 10m/s; 14,14m/s  B. 5m/s; 10m/s  C. 8m/s; 12,2m/s  D. 8m/s; 11,6m/s 

Câu 30: Một tàu lƣợn đồ chơi chuyển động không ma sát trên đƣờng ray nhƣ hình vẽ. Khối lƣợng tàu là 

50g, bán kính đƣờng tròn R = 20cm. Độ cao tối thiểu hmin khi thả tàu để nó đi hết đƣờng tròn là: 

 A. 80cm  B. 50cm  C. 40cm  D. 20cm 

Câu 31:Một vận động viên nặng 650N nhảy với vận tốc ban đầu v0 = 2m/s từ cầu nhảy ở độ cao 10m 

xuống nƣớc theo hƣớng thẳng đứng xuống dƣới. Lấy g = 10m/s2, vận tốc của ngƣời đó khi chạm nƣớc 

là: 

 A. 15m/s  B. 12m/s  C. 15,3m/s  D. 14,28m/s 

Câu 32:Một vận động viên nặng 650N nhảy với vận tốc ban đầu v0 = 2m/s từ cầu nhảy ở độ cao 10m 
xuống nƣớc theo hƣớng thẳng đứng xuống dƣới. Lấy g = 10m/s2, sau khi chạm nƣớc ngƣời đó chuyển 

động thêm một độ dời 3m trong nƣớc theo phƣơng thẳng đứng thì dừng. Độ biến thiên cơ năng của 

ngƣời đó là: 

 A. – 8580J  B. – 7850J  C. – 5850J  D. – 6850J 

Câu 33: Một hòn bi khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v va chạm vào hòn bi thứ hai khối 

lƣợng 2m nằm yên. Biết va chạm hoàn toàn đàn hồi, vận tốc của hai bi sau va chạm lần lƣợt là: 

 A. 3v/5; 4v/5  B. 4v/5; 3v/5  C. 2v/3; v/3  D. v/3; 2v/3 

Câu 34: Một viên bi khối lƣợng m chuyển động ngang không ma sát với vận tốc v0 rồi đi lên mặt phẳng 
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nghiêng có góc nghiêng α so với phƣơng ngang, bi đạt độ cao cực đại H sau khi đi đƣợc quãng đƣờng s. 

Phƣơng trình nào sau đây diễn tả định luật bảo toàn cơ năng của hệ: 

 A. 
2

mv2

0 = mgH  B. 
2

mv2

0 – mgs = 0 

 C. mgs.cosα = 
2

mv2

0  D. A, B, C đều đúng 

Câu 35: Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm 

cố định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phƣơng thẳng đứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính vận tốc cực đại 

của vật nặng trong quá trình dao động là: 

 A. mgl(1 – cosα0)  B. mg(3cosα – 2cosα0)  C. 2gl(cosα – cosα0)  D. )cos1(gl2 0  

Câu 36: Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm 

cố định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phƣơng thẳng đứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính lực căng của dây 

treo khi con lắc đến vị trí có góc lệch α so với phƣơng thẳng đứng là: 

 A. mgl(1 – cosα0)  B. mg(3cosα – 2cosα0)  C. 2gl(cosα – cosα0)  D. )cos1(gl2 0  

Câu 37: Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm 

cố định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phƣơng thẳng đứng rồi thả nhẹ, bỏ qua mọi ma sát, cơ năng của 

vật nặng khi con lắc đến vị trí có góc lệch α so với phƣơng thẳng đứng là: 

 A. mgl(1 – cosα0)  B. mg(3cosα – 2cosα0)  C. 2gl(cosα – cosα0)  D. )cos1(gl2 0  

Câu 38*: Một lò xo nhẹ độ cứng k treo vật nhỏ khối lƣợng m. Giữ cho lò xo có phƣơng thẳng đứng và 
không biến dạng rồi thả nhẹ, bỏ qua lực cản không khí. Độ dãn tối đa của lò xo có biểu thức: 

 A. mg/k  B. 2mg/k  C. 3mg/k  D. 4mg/k 

Câu 39*: Một lò xo nhẹ độ cứng k treo vật nhỏ khối lƣợng m. Giữ cho lò xo có phƣơng thẳng đứng và 

không biến dạng rồi thả nhẹ, bỏ qua lực cản không khí. Vận tốc lớn nhất của vật nặng trong chuyển 

động sau khi thả tay có biểu thức: 

 A. 
k

mg
 B. g

k

m
  C. 

k

mg
 D. m

k

g
 

Câu 40: Một hòn bi m1 chuyển động với vận tốc v đến va chạm đàn hồi với bi m2 đang nằm yên. Sau va 

chạm cả hai bi có cùng vận tốc và có độ lớn bằng v/2. Tỉ số m1/ m2 là: 

 A. 2   B. 1/2  C. 3  D. 1/3 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 26 

1A 2D 3B 4B 5D 6B 7A 8C 9B 10B  

11D 12C 13B 14B 15A 16C 17B 18A 19D 20C  
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ĐỘNG LƢỢNG 

Câu 1: Một vật có khối lƣợng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động 

lƣợng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 9,8 m/s2.  

 A. 5,0 kg. m/s.  B. 4,9 kg. m/s.  C. 10 kg. m/s.  D. 0,5 kg. m/s.  

Câu 2: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dƣới tác dụng của lực F


. Động lƣợng chất điểm 

ở thời điểm t là:  

 A. mtFP


   B. tFP


   C. 
m

tF
P



   D. mFP


   

Câu 3: Một chất điểm m bắt đầu trƣợt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi  là góc của 

mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lƣợng chất điểm ở thời điểm t là 

 A. p = mgsint  B. p = mgt  C. p = mgcost  D. p = gsint 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây SAI:  
 A. Động lƣợng là một đại lƣợng vectơ 

 B. Xung của lực là một đại lƣợng vectơ 

 C. Động lƣợng tỉ lệ với khối lƣợng vật 

 D. Động lƣợng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi 

Câu 5: Quả cầu A khối lƣợng m1 chuyển động với vận tốc 1v  va chạm vào quả cầu B khối lƣợng m2 

đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v . Ta có:  

 A. 22111 )( vmmvm


   B. 2211 vmvm


  C. . 2211 vmvm


   D. 22111 )(
2

1
vmmvm


  

Câu 6: Gọi M và m là khối lƣợng súng và đạn, V


vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động 
lƣợng đƣợc bảo toàn. Vận tốc súng là:  

 A. V
M

m
v


   B. V

M

m
v


  C. V

m

M
v


   D. V

m

M
v


  

Câu 7: Chiếc xe chạy trên đƣờng ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang 

đứng yên và có cùng khối lƣợng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là:  

 A. v1 = 0; v2 = 10m/s  B. v1 = v2 = 5m/s C. v1 = v2 = 10m/s D. v1 = v2 = 20m/s 

Câu 8: Khối lƣợng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. 

Vận tốc giật lùi của súng là:  
 A. 6m/s  B. 7m/s  C. 10m/s  D. 12m/s 

Câu 9: Viên bi A có khối lƣợng m1= 60g chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi B có 

khối lƣợng m2 = 40g chuyển động ngƣợc chiều với vận tốc 2V


. Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Vận 

tốc viên bi B là:  

 A. smv /
3

10
2    B. smv /5,72    C. smv /

3

25
2   D. smv /5,122   

Câu 10: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dƣới tác dụng của lực F = 10-2N. Động lƣợng 

chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:  

 A. 2.10-2 kgm/s  B. 3.10-1kgm/s  C. 10-2kgm/s  D. 6.10-2kgm/s 

Câu 11: Một vật nhỏ khối lƣợng m = 2 kg trƣợt xuống một con đƣờng dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm 

xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lƣợng (kg. m/s) 
là?  

 A. 20.  B. 6.  C. 28.  D. 10 

Câu 12: Thả rơi một vật có khối lƣợng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lƣợng của 

vật là: (g = 10m/s2 ).  

 A. 2 kg. m/s  B. 1 kg. m/s  C. 20 kg. m/s  D. 10 kg. m/s 

ÔN TẬP – KIỂM TRA 

 

27 
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Câu 13: Một tên lửa có khối lƣợng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía 

sau một lƣợng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chƣa phụt là v1 = 400m/s. Sau khi phụt khí 

vận tốc của tên lửa có giá trị là:  

 A. 200 m/s.  B. 180 m/s.  C. 225 m/s.  D. 250 m/s 

Câu 13: Hai xe lăn nhỏ có khối lƣợng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngƣợc 

chiều nhau với các vận tốc tƣơng ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau 

và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Độ lớn vận tốc sau va chạm là 

 A. -0,63 m/s.  B. 1,24 m/s.  C. -0,43 m/s.  D. 1,4 m/s.  
Câu 14: Hai viên bi có khối lƣợng m1 = 50g và m2 = 80g đang chuyển động ngƣợc chiều nhau và va 

chạm nhau. Muốn sau va chạm m2 đứng yên còn m1 chuyển động theo chiều ngƣợc lại với vận tốc nhƣ 

cũ thì vận tốc của m2 trƣớc va chạm bằng bao nhiêu? Cho biết v1 = 2m/s.  

 A. 1 m/s  B. 2,5 m/s.  C. 3 m/s.  D. 2 m/s.  

Câu 15: Một quả bóng có khối lƣợng m = 300g va chạm vào tƣờng và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận 

tốc của bóng trƣớc va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lƣợng của quả bóng là:  

 A. 1,5kg. m/s;  B. -3kg. m/s; C. -1,5kg. m/s;  D. 3kg. m/s; 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn.  
 B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực.  

 C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" đƣợc xem là hệ kín khi bỏ qua lực tƣơng tác giữa hệ vật với 

các vật khác(Mặt Trời, các hành tinh. . . ).  

 D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi 

Câu 17: Véc tơ động lƣợng là véc tơ:  

  A. Cùng phƣơng, ngƣợc chiều với véc tơ vận tốc 

  B. Có phƣơng hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.  

  C. Có phƣơng vuông góc với véc tơ vận tốc.  

  D. Cùng phƣơng, cùng chiều với véc tơ vận tốc.  
Câu 18: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? 

 A. Quả bóng đang bay đập vào tƣờng và nảy ra.  

 B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.  

 C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đƣờng bay của nó.  

 D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.  

Câu 19: Một ô tô A có khối lƣợng m1 đang chuyển động với vận tốc 1v
 đuổi theo một ô tô B có khối 

lƣợng m2 chuyển động với vận tốc 2v
. Động lƣợng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là:  

  A. 
 1 1 2ABp m v v 

  B. 
 1 1 2ABp m v v  

   C. 
 1 1 2ABp m v v 

  D. 
 1 1 2ABp m v v  

.  

Câu 21: Một vật khối lƣợng m đang chuyển động theo phƣơng ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật 

khối lƣợng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. 

Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là:  

  A. 
v

3
   B. v   C. 3v   D. 

v

2
  

Câu 22: Một vật khối lƣợng 0,7 kg đang chuyển động theo phƣơng ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào 

bức tƣờng thẳng đứng. Nó nảy ngƣợc trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dƣơng là chiều bóng nảy ra.  

Độ thay đổi động lƣợng của nó là:  
  A. 3,5 kg. m/s  B. 2,45 kg. m/s  C. 4,9 kg. m/s  D. 1,1 kg. m/s.  

CÔNG _ CÔNG SUẤT 

 Câu 1: Một vật sinh công dƣơng khi:  

 A. Vật chuyển động nhanh dần đều.  B. Vật chuyển động chậm dần đều.  

 C. Vật chuyển động tròn đều.   D. Vật chuyển động thẳng đều.  

 Câu 2: Một vật sinh công âm khi:  

 A. Vật chuyển động nhanh dần đều.  B. Vật chuyển động chậm dần đều.  

 C. Vật chuyển động tròn đều.   D. Vật chuyển động thẳng đều.  

 Câu 3: Công là đại lƣợng:   

  A. Vô hƣớng, có thể âm hoặc dƣơng.  B. Vô hƣớng, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không.  
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  C. Véc tơ, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không.  D. Véc tơ, có thể âm hoặc dƣơng.  

 Câu 4: Công suất là đại lƣợng đƣợc tính bằng:  

  A. Tích của công và thời gian thực hiện công.  B. Tích của lực tác dụng và vận tốc.  

  C. Thƣơng số của công và vận tốc.  D. Thƣơng số của lực và thời gian tác dụng lực.  

Câu 5: Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt 

phẳng nằm ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy đƣợc 200m có giá trị là:  

  A. 30000 J.  B. 15000 J  C. 25950 J  D. 51900 J.  

Câu 6: Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi đƣợc 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 
(lấy g = 10m/s2). Công của lực cản có giá trị là:  

  A. 375 J  B. 375 kJ.  C. – 375 kJ  D. – 375 J.  

 Câu 7: Một chiếc tàu hỏa chạy trên đƣờng thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi 50 m/s. Công suất 

của đầu máy là 1,5. 104kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa có độ lớn.  

  A. 300 N.  B. 3. 105N.  C. 7,5. 105 N.  D. 7,5. 108N.  

Câu 8: Một ngƣời kéo đều một thùng nƣớc có khối lƣợng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 s. Công 

và công suất của ngƣời ấy là giá trị nào sau đây. Lấy g = 10 m/s2.  

 A. A = 800 J, P = 400 W.  B. A = 1600 J, P = 800 W.   

 C. A = 1200 J, P = 60 W.  D. A = 1000 J, P = 600 W 
Câu 9: Nhờ cần cẩu một kiện hàng khối lƣợng 5T đƣợc nâng thẳng đứng lên cao nhanh dần đều đạt độ 

cao 10m trong 5s. Công của lực nâng trong giây thứ 5 có thể nhận giá trị nào sau đây:  

 A. 1,944. 104J.  B. 1,944. 102J.  C. 1,944. 103J.  D. 1,944. 105J.  

Câu 10: Vật rơi từ độ cao h xuống đất hỏi công đƣợc sản sinh ra không? và lực nào sinh công? 

 A. Công có sinh ra và là do lực ma sát.  

 B. Công có sinh ra và là công của trọng lực.  

 C. Không có công nào sinh ra  

 D. Công có sinh ra và do lực cản của không khí.  

Câu 11: Trong một công xƣởng một công nhân nâng các thùng hàng lên độ cao 10m. Trong 2h anh 
công nhân nâng đƣợc 60 thùng hàng. Biết mỗi thùng hàng có khối lƣợng 60kg. Hỏi công suất của ngƣời 

công nhân đó là bao nhiêu? 

 A. 60W.  B. 55W.  C. 50W.  D. 120W.  

Câu 12: Một ô tô khối lƣợng 500kg đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì phanh gấp và chuyển động 

thêm quãng đƣờng 4m thì dừng lại. Tính lực cản tác dụng lên xe. Bỏ qua ma sát.  

 A. 20 000 N.  B. 15 000 N.  C. 30 000 N.  D. 25 000 N 

Câu 13: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?  

 A. W.   B. Nm/s.  C. Js.  D. HP.  

Câu 14: Một ô tô chạy trên đƣờng với vận tốc 72km/h. Công suất của động cơ là 60kW. Công của lực 
phát động của khi ô tô chạy đƣợc quãng đƣờng S = 6km là 

 A. 18.105J.  B. 15.106J.  C. 12.106J.  D. 18.106J.  

Câu 15: Một lực F


 không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc v


theo hƣớng của F


. Công 

suất của lực F


là?  

 A. Fvt  B. Fv2  C. Ft   D. Fv  

Câu 16: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy 
g = 10 m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó?  

 A. 40 s.  B. 20 s.  C. 30s   D. 10 s.  

Câu 17: Trong một công xƣởng một công nhân nâng các thùng hàng lên độ cao 10m. Trong 2h anh 

công nhân nâng đƣợc 60 thùng hàng. Biết mỗi thùng hàng có khối lƣợng 60kg. Hỏi công suất của ngƣời 

công nhân đó là bao nhiêu? 

 A. 55W.  B. 60W.  C. 50W.  D. 120W 

Câu 18: Một tàu thủy chạy trên sông theo một đƣờng thẳng kéo một xà lan chở hàng với lực không đổi 

F = 5. 103 N. Lực thực hiện một công bằng 15. 106 J. Xà lan đã rời chỗ theo phƣơng của lực đƣợc quãng 

đƣờng là  
 A. 1500 m.  B. 2500 m.  C. 300 m.  D. 3000 m.  

Câu 19: Một thang máy khối lƣợng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800kg. Khi chuyển động thang máy còn 

chịu một lực cản không đổi bằng 4. 103N. Hỏi để đƣa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3m/s thì 

công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu? Cho g = 9,8m/s2.  
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 A. 54000 W.  B. 64920 w  C. 55560 W.  D. 32460 W 

Câu 20: Một ngƣời kéo đều một thùng nƣớc có khối lƣợng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 s. Công 

và công suất của ngƣời ấy là giá trị nào sau đây. Lấy g = 10 m/s2.  

 A. A = 1200 J, P = 60 W.  B. A = 800 J, P = 400 W.   

 C. A = 1600 J, P = 800 W.  D. A = 1000 J, P = 600 W 

 

ĐỘNG NĂNG 

Câu 1: Một búa máy có khối lƣợng M = 400 kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc 
có khối lƣợng m2 = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5 m. Coi va chạm giữa búa và cọc 

là va chạm mềm. Cho g = 9,8 m/s2. Tính lực cản coi nhƣ không đổi của đất.  

 A. 318500 N.  B. 250450 N.  C. 154360 N.  D. 628450 N.  

Câu 2: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Cho g = 10m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng?. Bằng 4 lần động năng?.  

 A. 10m; 2m.  B. 2,5m; 4m.  C. 2m; 4m.  D. 5m; 3m.  

Câu 3: Một hòn bi khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với 

mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất tính giá trị độ cao cực đại mà hòn bi lên 

đƣợc.  
 A. 2,42m.  B. 2,88m.  C. 3,36m.  D. 3,2m.  

Câu 4: Một vật có khối lƣợng 400g đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. 

Sau khi rơi đƣợc 12m động năng của vật bằng:  

 A. 16 J.  B. 32 J.  C. 48 J.  D. 24 J.  

Câu 5: Một búa máy khối lƣợng 1 tấn rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc khối lƣợng 100kg. Va chạm 

giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10m/s2. Vận tốc giữa búa và cọc sau va chạm là:  

 A. 7,27 m/s.  B. 8 m/s.  C. 0,27 m/s.  D. 8,8 m/s.  

Câu 6: Cơ năng là một đại lƣợng:  

 A. luôn luôn khác không.  B. luôn luôn dƣơng.  
 C. luôn luôn dƣơng hoặc bằng không.  D. có thể dƣơng, âm hoặc bằng không.  

Câu 7: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên đƣợc cách mặt đất một khoảng bằng:  

 A. 10m.  B. 20m.  C. 15m.  D. 5m.  

Câu 8: Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lƣợng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá 

lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.  

 A. 2 000N.  B. 2 500N.  C. 22 500N.  D. 25 000N.  

Câu 9: Một hòn bi khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với 

mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng 
của hòn bi tại lúc ném vật.  

 A. 0,18J; 0,48J; 0,80J.  B. 0,32J; 0,62J; 0,47J.  C. 0,24J; 0,18J; 0,54J.  D. 0,16J; 0,31J; 0,47J.  

Câu 10: Một vật nhỏ đƣợc ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi 

xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  

 A. cơ năng cực đại tại N  B. cơ năng không đổi.  C. thế năng giảm  D. động năng tăng 

 Câu 11: Động năng là đại lƣợng:  

  A. Vô hƣớng, luôn dƣơng.  B. Vô hƣớng, có thể dƣơng hoặc bằng không.  

  C. Véc tơ, luôn dƣơng.    D. Véc tơ, luôn dƣơng hoặc bằng không.  

 Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng? 
  A. J.   B. Kg. m2/s2.  C. N. m.  D. N. s.  

Câu 13: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lƣợng và động năng? 

  A. 
m2

p
W

2

đ   B. 
m

p
W

2

đ   C. 
2đ

p

m2
W   D. 2

đ mp2W   

Câu 14: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 

  A. Dòng nƣớc lũ đang chảy mạnh.  B. Viên đạn đang bay.  

  C. Búa máy đang rơi.    D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.  

Câu 15: Một ô tô khối lƣợng m đang chuyển động với vận tốc v


thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát 
tác dụng lên xe làm xe dừng lại là:  
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  A. 
2

mv
A

2

  B. 
2

mv
A

2

  C. 
2A mv .  D. 

2A mv  .  

Câu 16: Một vật có khối lƣợng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:  

  A. 0,32 m/s.  B. 36 km/h  C. 36 m/s  D. 10 km/h.  

Câu 17: Một ngƣời và xe máy có khối lƣợng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn 
thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì ngƣời đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối 

thiểu là:  

  A. 
16200hF N

.  B. 
1250hF N 

.  C. 
16200hF N 

.  D. 
1250hF N

.  

Câu 18: Một ngƣời có khối lƣợng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động 
năng của ngƣời đó với ô tô là:  

  A. 129,6 kJ.  B. 10 kJ.  C. 0 J.  D. 1 kJ.  

Câu 19: Nếu khối lƣợng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ:  

 A. Tăng 2 lần.  B. Không đổi.  C. Giảm 2 lần.  D. Giảm 4 lần.  

 

THẾ NĂNG 

Câu 1: Một vật rơi từ độ cao 50m xuống đất, ở độ cao nào động năng bằng thế năng? 

 A. 25m.  B. 10m.  C. 30m.  D. 50m.  

Câu 2: Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên cao với vận tốc 2m/s. Khi chuyển động ngƣợc chiều 

lại từ trên xuống dƣới độ lớn vận tốc của vật khi đến vị trí bắt đầu ném là: (Bỏ qua sức cản của không 

khí ) 

  A. v = 2 m/s B. v > 2 m/s C. v  2 m/s D. v < 2 m/s 

Câu 3: Một vật có khối lƣợng 2,0kg sẽ có thế năng 4,0J đối với mặt đất khi nó có độ cao là.  

 A. 3,2m.  B. 0,204m.  C. 0,206m.  D. 9,8m.  

Câu 4: Khi bị nén 3cm một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18J. Độ cứng của lò xo bằng:  

 A. 200N/m.  B. 400N/m.  C. 500N/m.  D. 300N/m 

Câu 5: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực 
F = 3N kéo lò xo theo phƣơng ngang ta thấy nó giãn đƣợc 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo.  

 A. 0,08J.  B. 0,04J.  C. 0,03J.  D. 0,05J 

Câu 6: Một lò xo có độ dài ban đầu l0 = 10cm. Ngƣời ta kéo giãn với độ dài l1 = 14cm. Hỏi thế năng lò 

xo là bao nhiêu? Cho biết k = 150N/m.  

 A. 0,13J.  B. 0,2J.  C. 1,2J.  D. 0,12J.  

Câu 7: Một vật có khối lƣợng m = 3kg đƣợc đặt ở một vị trí trong trọng trƣờng và có thế năng tại vị trí 

đó bằng Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật đó rơi xuống mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng W t2 = -900J. 

Cho g = 10m/s2. Vật đã rơi từ độ cao là 

 A. 50m.  B. 60m.  C. 70m.  D. 40m.  
Câu 8: Đại lƣợng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trƣờng? 

  A. Động năng.  B. Thế năng.  C. Trọng lƣợng.  D. Động lƣợng.  

Câu 9: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phƣơng nằm ngang. Đại lƣợng nào sau đây 

không đổi? 

 A. Động năng.  B. Động lƣợng.  C. Thế năng.  D. Vận tốc.  

Câu 10: Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì:  

  A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dƣơng.  

  B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.  

  C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dƣơng.  
  D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.  

Câu 12: Thế năng hấp dẫn là đại lƣợng:  

  A. Vô hƣớng, có thể dƣơng hoặc bằng không.  

  B. Vô hƣớng, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không.  

  C. Véc tơ cùng hƣớng với véc tơ trọng lực.  

  D. Véc tơ có độ lớn luôn dƣơng hoặc bằng không.  

 Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai:  

 Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi:  

  A. Cùng là một dạng năng lƣợng.  
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  B. Có dạng biểu thức khác nhau.  

  C. Đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.  

  D. Đều là đại lƣợng vô hƣớng, có thể dƣơng, âm hoặc bằng không.  

Câu 14: Dƣới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo 

giãn ra 5 cm là:  

  A. 0,31 J.  B. 0,25 J.  C. 15 J.  D. 25 J 

Câu 15: Một vật đang chuyển động có thể không có:  

  A. Động lƣợng.  B. Động năng.  C. Thế năng.  D. Cơ năng.  
Câu 16: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng đàn hồi của lò xo là:  

  A. – 0,125 J.  B. 1250 J.  C. 0,25 J.  D. 0,125 J.  

Câu 17: Một lò xo bị giãn 4cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là:  

  A. 0,025 N/cm.  B. 250 N/m.  C. 125 N/m.  D. 10N/m.  

Câu 18: Hai vật có khối lƣợng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lƣợt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật 

thức nhất so với vật thứ hai là:  

  A. Bằn hai lần vật thứ hai.  B. Bằng một nửa vật thứ hai.  

  C. Bằng vật thứ hai.   D. Bằng 
1

4
 vật thứ hai.  

Câu 19: Một thang máy có khối lƣợng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống 
tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s2. Thế năng của thang 

máy ở tầng cao nhất là:  

  A. 588 kJ.  B. 392 kJ.  C. 980 kJ.  D. 588 J.  

 

CƠ NĂNG 

 

Câu 1: Xét một hệ gồm hai vật va chạm vào nhau theo phƣơng thẳng đứng thì đại lƣợng vật lí nào sau 

đây đƣợc bảo toàn? 

 A. Động năng.  B. Cơ năng.  C. Động lƣợng.  D. Không có.  

Câu 2: Một búa máy có khối lƣợng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc 
có khối lƣợng m2 = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5m. Coi va chạm giữa búa và cọc 

là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/s2. Tính lực cản coi nhƣ không đổi của đất.  

 A. 628450 N.  B. 250450 N.  C. 318500 N.  D. 154360 N.  

Câu 3: Một hòn bi khối lƣợng 20g đƣợc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với 

mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng 

của hòn bi tại lúc ném vật.  

 A. 0,16J; 0,31J; 0,47J.  B. 0,32J; 0,62J; 0,47J.  C. 0,24J; 0,18J; 0,54J.  D. 0,18J; 0,48J; 0,80J.  

Câu 4: Một vật có khối lƣợng 400g đƣợc thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. 

Sau khi rơi đƣợc 12m động năng của vật bằng:  

 A. 16 J.  B. 24 J.  C. 32 J.  D. 48 J 

Câu 5: Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lƣợng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá 

lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.  

 A. 25 000N.  B. 2 500N.  C. 2 000N.  D. 22 500N.  

Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với đƣờng thẳng đứng một góc 450 rồi thả 

tự do. Cho g = 9,8m/s2. Tính vận tốc con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng.  

 A. 3,14m/s.  B. 1,58m/s.  C. 2,76m/s.  D. 2,4m/s.  

Câu 7: Cơ năng là một đại lƣợng:  

 A. luôn luôn dƣơng hoặc bằng không.  B. luôn luôn dƣơng.  
 C. luôn luôn khác không.   D. có thể dƣơng, âm hoặc bằng không.  

Câu 8: Một vật nhỏ đƣợc ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi 

xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  

 A. thế năng giảm  B. cơ năng cực đại tại N  C. cơ năng không đổi.  D. động năng tăng 

Câu 9: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Cho g = 10m/s2. Ở độ cao nào thế năng bằng động năng? Bằng 4 lần động năng?.  

 A. 2,5m; 4m.  B. 2m; 4m.  C. 10m; 2m.  D. 5m; 3m.  

https://giasutrongtin.vn/
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Câu 10: Một ngƣời nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10m xuống nƣớc. Cho g = 

10m/s2. Tính các vận tốc của ngƣời đó ở độ cao 5m và khi chạm nƣớc.  

 A. 8 m/s; 12,2 m/s.  B. 5 m/s; 10m/s.  C. 8 m/s; 11,6 m/s.  D. 10 m/s; 14,14 m/s 

Câu 11: Một lực 2500 N tác dụng theo phƣơng ngang đƣợc đặt lên một chiếc xe có khối lƣợng 500kg 

đang đứng yên trên một mặt phẳng ngang. Biết tổng lực cản chuyển động luôn là 1000N. Công của 

chiếc xe sau khi chuyển động đƣợc 2s là:  

 A. 900 J.  B. 90 J.  C. 9 J.  D. 9 kJ.  

Câu 12: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết 
khối lƣợng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?  

 A. 4 J.   B. 8 J.  C. 5 J.  D. 1 J.  

Câu 13: Từ mặt đất, một vật đƣợc ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản 

của không khí. Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên đƣợc cách mặt đất một khoảng bằng:  

 A. 15m.  B. 5m.  C. 20m.  D. 10m.  

Câu 14: Cơ năng là đại lƣợng:  

  A. Vô hƣớng, luôn dƣơng.   B. Vô hƣớng, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không.  

  C. Véc tơ cùng hƣớng với véc tơ vận tốc.   D. Véc tơ, có thể âm, dƣơng hoặc bằng không.  

Câu 15: Đại lƣợng nào không đổi khi một vật đƣợc ném theo phƣơng nằm ngang? 
  A. Thế năng.  B. Động năng.  C. Cơ năng.  D. Động lƣợng.  

Câu 16: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:  

  A. Động năng tăng, thế năng tăng.   B. Động năng tăng, thế năng giảm.  

  C. Động năng giảm, thế năng giảm.  D. Động năng giảm, thế năng tăng.  

Câu 17: Một vật đƣợc ném từ dƣới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:  

  A. Động năng giảm, thế năng tăng.   B. Động năng giảm, thế năng giảm.  

  C. Động năng tăng, thế năng giảm.   D. Động năng tăng, thế năng tăng.  

Câu 18: Một vật có khối lƣợng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động 

năng của vật ngay trƣớc khi chạm đất là:  
  A. 500 J.  B. 5 J.  C. 50 J  D. 0,5 J.  

Đề Bài (các định luật bảo toàn) 

Bài 1: Một quả bóng có khối lƣợng m=300g va chạm vào tƣờng và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc 

cuả bóng trƣớc va chạm là 5m/s. Biến thiên động lƣợng cuả bóng là:  

 A. -1,5kgm/s.  B. 1,5kgm/s.  C. 3kgm/s.  D. -3kgm/s.  

Bài 2: Chọn đáp số đúng. Một vật có khối lƣợng m1 va chạm trực diện với vật m2 =
4

1m
, m1 đang nằm 

yên. Trƣớc va chạm, vật 1 có vận tốc la v. Sau va chạm hoàn toàn không đàn hồi, cả hai vật chuyển 

động với cùng vận tốc v. Tỉ số giữa tổng động năng của hai vật trƣớc và sau va chạm là:  

 A. 

2

'5

2









v

v
  B. 

2

'5

4









v

v
  C. 

2

'4

1









v

v
  D. 

2

'
.16 









v

v
  

Bài 3: Một khẩu đại bác có khối lƣợng 4 tấn, bắn đi 1 viên đạn theo phƣơng ngang có khối lƣợng 10Kg 

với vận tốc 400m/s. Coi nhƣ lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng yên. Vận tốc giật lùi của đại bác là:  

 A. 1m/s  B. 2m/s  C. 4m/s  D. 3m/s  

Bài 4: Hiện tƣợng nào dƣới đây là sự va chạm đàn hồi:  

 A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông  
 B. Bắn một đầu đạn vào một bị cát.  

 C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác 

 D. Ném một cục đất sét vào tƣờng.  

Bài 5: Một vật trƣợt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát, sau khi lên tới điểm cao nhất, nó trƣợt xuống vị 

trí ban đầu. Trong quá trình chuyển động trên:  

 A. công của trọng lực đặt vào vật bằng 0  B. Công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0  

 C. xung lƣợng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0  D. Xung lƣợng của trọng lực đặt vào vật bằng 0  

Bài 6: Trong điều kiện nào, sau va chạm đàn hồi, 2 vật đều đứng yên:  

 A. 2 vật có khối lƣợng và vận tốc đƣợc chọn một cách thích hợp va chạm với nhau  
 B. Một vật khối lƣợng rất nhỏ đang chuyển động va chạm với một vật có khối lƣợng rất lớn đang 

đứng yên.  
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 C. 2 vật có khối lƣợng bằng nhau, chuyển động ngƣợc chiều nhau với cùng một vận tốc.  

 D. Không thể xảy ra hiện tƣợng này.  

Bài 7: Chọn phát biểu sai về động lƣợng:  

 A. Động lƣợng là một đại lƣợng động lực học liên quan đến tƣơng tác, va chạm giữa các vật.  

 B. Động lƣợng đặc trƣng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tƣơng tác  

 C. Động lƣợng tỷ lệ thuận với khối lƣợng và tốc độ của vật  

 D. Động lƣợng là một đại lƣợng véc tơ, đƣợc tính bằng tích của khối lƣợng với véctơ vận tốc.  

Bài 8: Một vật có khối lƣợng 0,5 Kg trƣợt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s đến 
va chạm vào một bức tƣờng thẳng đứng theo phƣơng vuông góc với tƣờng. Sau va chạm vật đi ngƣợc 

trở lại phƣơng cũ với vận tốc 2m/s. Thời gian tƣơng tác là 0,2 s. Lực F


do tƣờng tác dụng có độ lớn 

bằng:  

 A. 1750 N  B. 17,5 N  C. 175 N  D. 1,75 N  

Bài 9: Một hòn đá đƣợc ném xiên một góc 30o so với phƣơng ngang với động lƣợng ban đầu có độ lớn 

bằng 2 kgm/s từ mặt đất. Độ biến thiên động lƣợng P


 khi hòn đá rơi tới mặt đất có giá trị là (Bỏ qua sức 
cản):  

 A. 3 kgm/s  B. 4 kgm/s  C. 1 kgm/s  D. 2 kgm/s  

Bài 10: Một vật có khối lƣợng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với một vật có khối lƣợng 2m 

đang đứng yên. Sau va chạm,2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu?  

 A. 2m/s  B. 4m/s  C. 3m/s  D. 1m/s  

Bài 11: Bắn một hòn bi thủy tinh (1) có khối lƣợng m với vận tốc 3 m/s vào một hòn bi thép (2) đứng 

yên có khối lƣợng 3m. Tính độ lớn các vận tốc của 2 hòn bi sau va chạm? Cho là va chạm trực diện, đàn 
hồi  

 A. V1=1,5 m/s;V2=1,5 m/s.  B. V1=9 m/s;V2=9m/s   

 C. V1=6 m/s;V2=6m/s   D. V1=3 m/s;V2=3m/s.  

Bài 12: Một ngƣời nhấc 1 vật có khối lƣợng 4 kg lên cao 0,5m. Sau đó xách vật di chuyển theo phƣơng 

ngang 1 đoạn 1m. Lấy g =10m/s2. Ngƣời đó đã thực hiện 1 công bằng:  

 A. 60 J  B. 20J  C. 140 J  D. 100 J  

Bài 13: Một động cơ điện cung cấp công suất 15KW cho 1 cần cẩu nâng vật 1000Kg chuyển động đều 

lên cao 30m. Lấy g=10m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là:  

 A. 20s  B. 5s  C. 15s  D. 10s  
Bài 14: Động năng của vật tăng khi:  

 A. Vận tốc của vật v > 0   B. Gia tốc của vật a > 0  

 C. Gia tốc của vật tăng   D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dƣơng  

Bài 15: Một vật rơi tự do từ độ từ độ cao 120m. Lấy g=10m/s2. Bỏ qua sức cản. Tìm độ cao mà ở đó 

động năng của vật lớn gấp đôi thế năng:  

 A. 10m  B. 30m  C. 20m  D. 40 m  

Bài 16: Một ngƣời kéo một hòm gỗ trƣợt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phƣơng ngang góc 30o. Lực 

tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm trƣợt 20m bằng:  

 A. 2866J  B. 1762J  C. 2598J  D. 2400J  
Bài 17: Chọn phƣơng án đúng và tổng quát nhất: Cơ năng của hệ vật và Trái Đất bảo toàn khi:  

 A. Không có các lực cản, lực ma sát  

 B. Vận tốc của vật không đổi  

 C. Vật chuyển động theo phƣơng ngang  

 D. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực (lực hấp dẫn)  

Bài 18: Một vật có khối lƣợng 0,2 kg đƣợc phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10m/s. Lấy 

g=10m/s2. Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi đƣợc quãng đƣờng 8m thì động năng của vật có giá trị bằng 

bao nhiêu?  

 A. 9J  B. 7J  C. 8J  D. 6J  
Bài 19: Một gàu nƣớc khối lƣợng 10 Kg đƣợc kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 

giây. Lấy g=10m/s2. Công suất trung bình của lực kéo bằng:  

 A. 5W  B. 4W  C. 6W  D. 7W  

Bài 20: Một vật có khối lƣợng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. 

Dƣới tác dụng của lực 5 N vật chuyển động và đi đƣợc 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.  

 A. v = 25 m/s  B. v = 7,07 m/s  C. v = 15 m/s  D. v = 50 m/s  
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Bài 21: Một vật trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và mặt phẳng 

nằm ngang là 30o. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật ở chân dốc là:  

 A. 10. 2  m/s  B. 10 m/s  C. 5. 2  m/s  D. Một đáp số khác  
Bài 22: Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai mảnh bằng 

nhau. Hai mảnh chuyển động theo hai phƣơng đều tạo với đƣờng thẳng đứng góc 60o. Hãy xác định vận 

tốc của mỗi mảnh đạn.  

 A. v1 = 200 m/s; v2 = 100 m/s; 2v


hợp với 1v


 một góc 60o.  

 B. v1 = 400 m/s; v2 = 400 m/s; 2v


hợp với 1v


 một góc 120o.  

 C. v1 = 100 m/s; v2 = 200 m/s; 2v


hợp với 1v


 một góc 60o.  

 D. v1 = 100 m/s; v2 = 100 m/s; 2v


hợp với 1v


 một góc 120o  

Bài 23: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phƣơng thẳng đứng góc 45o rồi thả nhẹ. 

Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phƣơng thẳng đứng góc 30o. Lấy g 

= 10 m/s2  

 A. 17,32 m/s  B. 2,42 m/s  C. 3,17 m/s  D. 1,78 m/s  
Bài 24: Một xe nặng 1,2 tấn chuyển động tịnh tiến trên đƣờng thẳng nằm ngang có vận tốc thay đổi từ 

10m/s đến 20m/s trong quãng đƣờng 300m. Hợp lực của các lực làm xe chuyển động có giá trị nào sau 

đây 

 A. 600N  B. 300N  C. 100N  D. 200N 

Bài 25: Khi một chiếc xe chạy lên và xuống dốc, lực nào sau đây có thể khi thì tạo ra công phát động 

khi thì tạo ra công cản? 

 A. Thành phần pháp tuyến của trọng lực  B. Lực kéo của động cơ 

 C. Lực phanh xe    D. Thành phần tiếp tuyến của trọng lực 

Bài 26: Một vật đang chuyển động với vận tốc v. Nếu hợp lực tác dụng vào vật triệt tiêu thì động năng 
của vật 

 A. giảm theo thời gian  B. không thay đổi  C. tăng theo thời gian  D. triệt tiêu 

Bài 27: Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau. Thế năng do trọng trƣờng 

 A. luôn luôn có trị số dƣơng  

 B. tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng 

 C. tỷ lệ với khối lƣợng của vật 

 D. sai khác nhau một hằng số đối với hai mặt phẳng ngang chọn làm mốc thế năng khác nhau 

Bài 28: Giả sử điểm đặt của lực F di chuyển một đoạn AB, gọi x là góc hợp bởi véc tơ F và véc tơ A B. 

Muốn tạo ra một công phát động thì 

 A. x=3/2  B. x>/2  C. x=/2  D. x</2 
Bài 29: Hai vật đƣợc buộc vào hai đầu một sợi dây không giãn rồi vắt qua một ròng rọc cố định, khối 

lƣợng của các vật là m1=5kg, m2=3kg. Lúc đầu hệ vật đƣợc giữ yên, buông cho hệ chuyển động. Lấy 

g=10m/s2, độ biến thiên thế năng của hệ sau khi bắt đầu chuyển động 1s là 

 A. 60J  B. 100J  C. 25J  D. 20J 

Bài 30: Một chất điểm khởi hành không vận tốc ban đầu và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Động 

năng của chất điểm có trị số 

 A. tỷ lệ thuận với quãng đƣờng đi  B. tỷ lệ thuận với bình phƣơng quãng đƣờng đi 

 C. tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động  D. không đổi 
Bài 31: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tại thời điểm t, vật rơi đƣợc một đoạn đƣờng s và có vận 

tốc v, do đó nó có động năng Wđ. Động năng của vật tăng gấp đôi khi 

 A. vật rơi thêm một đoạn s/2  B. vận tốc tăng gấp đôi 

 C. vật rơi thêm một đoạn đƣờng s  D. vật ở tại thời điểm 2t 

Bài 32: Một xe chuyển động không ma sát trên đƣờng nằm ngang dƣới tác dụng của lực F hợp với 

hƣớng chuyển động một góc 60o, với cƣờng độ 300N, trong thời gian 2s, vật đi đƣợc quãng đƣờng 

300cm. Công suất của xe là 

 A. 450W  B. 45000W  C. 22500W  D. 225W 

Bài 33: Quả cầu A có khối lƣợng m chuyển động trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào quả cầu B 
có khối lƣợng km đang nằm yên trên bàn. Coi va chạm là đàn hồi xuyên tâm. Tỷ số vận tốc của hai quả 

cầu sau va chạm là 

 A. (1-k)/2  B. k/2  C. (1+k)/2  D. k 
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Bài 34: Một chất điểm di chuyển không ma sát trên đƣờng nằm ngang dƣới tác dụng của một lực F hợp 

với mặt đƣờng một góc 60o và có độ lớn 200N. Công của lực F khi chất điểm di chuyển đƣợc 200cm là 

 A. 400J  B. 200J  C. 20000J  D. 40000J 

Bài 35: Động năng của một chất điểm có trị số không thay đổi khi 

 A. tổng đại số các công của ngoại lực triệt tiêu 

 B. tổng đại số các công của nội lực triệt tiêu 

 C. tổng đại số các công của nội lực và ngoại lực không đổi  

 D. tổng đại số các công của nội lực không đổi 
Bài 36: Một lò xo có hệ số đàn hồi k=20N/m. Ngƣời ta kéo lò xo giãn dài thêm 10cm. Khi thả lò xo từ 

độ giãn 10cm xuống 4cm, lò xo sinh ra một công 

 A. 0,114J  B. 0,084J  C. 0,116J  D. 0,10J 

Bài 37: Xe chạy trên mặt đƣờng nằm ngang với vận tốc 60km/h. Đến quãng đƣờng dốc, lực cản tăng 

gấp 3 nhƣng mở "ga" tối đa cũng chỉ tăng công suất động cơ lên đƣợc 1,5 lần. Tính vận tốc tối đa của xe 

trên đƣờng dốc 

 A. 50km/h  B. 40km/h  C. 30km/h  D. 20km/h 

Bài 38: Khi áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho một vật rơi tự do, trọng lƣợng của vật phải đƣợc 

xem là 
 A. ngoại lực  B. lực có công triệt tiêu C. nội lực  D. lực quán tính 

Bài 39: Hai pittông của một máy ép dùng chất lỏng có diện tích là S1 và S2=1,5S1. Nếu tác dụng vào 

pittông nhỏ hơn một lực 20N thì lực tác dụng vào pittông lớn hơn sẽ là 

 A. 20N  B. 30N  C. 60N  D. 40/3N 

Bài 40: Dùng một lực F1 để tác dụng vào pittông có diện tích S1 của một máy nén dùng chất lỏng để 

nâng đƣợc ôtô có khối lƣợng 1000kg đặt ở pittông có diện tích S2. Kết quả cho thấy khi pittông 1 đi 

xuống 15cm thì pittông 2 đi lên 6cm. Lực F1 có giá trị 

 A. 2500N  B. 4000N  C. 9000N  D. 6000N 

Bài 41: Viên bi A đang chuyển động đều với vận tốc v thì va chạm vào viên bi B cùng khối lƣợng với 
viên bi  A. Bỏ qua sự mất mát năng lƣợng trong quá trình va chạm. Sau va chạm 

 A. hai viên bi A và B cùng chuyển động với vận tốc v/2 

 B. hai viên bi A và B cùng chuyển động với vận tốc v  

 C. viên bi A bật ngƣợc trở lại với vận tốc v 

 D. viên bi A đứng yên, viên bi B chuyển động với vận tốc v 

Bài 42: Một quả bóng đƣợc thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 

cơ năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao đƣợc bao 

nhiêu? 

 A. 4m  B. 12m  C. 2m  D. 8m 
Bài 43: Một vật có khối lƣợng 2kg chuyển động về phía trƣớc với tốc độ 4m/s va chạm vào vật thứ hai 

đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngƣợc chiều với tốc độ 1m/s còn vật thứ hai 

chuyển động với tốc độ 2m/s. Hỏi vật thứ hai có khối lƣợng bằng bao nhiêu? 

 A. 0,5kg  B. 4,5kg  C. 5,5kg  D. 5kg 

Bài 44: Ngƣời ta ném một hòn bi theo phƣơng ngang với vận tốc ban đầu là 15m/s và nó rơi xuống đất 

sau 4s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s2. Hỏi hòn bi đƣợc ném từ độ cao nào và tầm xa 

của nó là bao nhiêu? 

 A. 80m và 80m  B. 80m và 60m C. 60m và 60m D. 60m và 80m 

Bài 45: Một đầu máy xe lửa có khối lƣợng 100 tấn chuyển động thẳng đều theo phƣơng ngang với vận 
tốc v1=1,5m/s để ghép vào một đoàn tàu gồm 10 toa, mỗi toa 20 tấn đang đứng yên trên đƣờng ray. Giả 

sử sau va chạm đầu tàu đƣợc gắn với các toa, bỏ qua mọi ma sát. Hỏi sau va chạm, vận tốc của đoàn tàu 

có giá trị là bao nhiêu? 

 A. 0,2m/s  B. 0,75m/s  C. 1m/s  D. 0,5m/s 

Bài 46: Chọn phát biểu sai về chuyển động bằng phản lực 

 A. Chuyển động phản lực của tên lửa là hệ quả của định luật III Niutơn, khối khí cháy phụt ra tác 

dụng lực lên không khí và phản lực của không khí đẩy tên lửa bay theo chiều ngƣợc lại 

 B. Chuyển động phản lực của tên lửa là hệ quả của định luật bảo toàn động lƣợng, không  cần sự  có 

mặt của môi trƣờng do đó tên lửa có thể hoạt động rất tốt trong khoảng chân không giữa các hành tinh 
và trong vũ trụ 
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 C. Động lƣợng của khối khí cháy phụt ra phía sau quyết định vận tốc bay về phía trƣớc của tên lửa 

 D. Súng giật khi bắn cũng là một trƣờng hợp đặc biệt của chuyển động phản lực 

Bài 47: Một vật m=100kg trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 2m, chiều 

cao 0,4m. Vận tốc vật tại chân mặt phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát 

 A. -200J B. -100J C. 200J D. 100J 

Bài 48: Búa máy khối lƣợng 500kg rơi từ độ cao 2m và đóng vào cọc làm cọc ngập thêm vào đất 0,1m. 

Lực đóng cọc trung bình là 80000N. Tính hiệu suất của máy 

 A. 60% B. 70% C. 80% D. 50% 

Bài 49: Vật có khối lƣợng m=1000g chuyển động tròn đều với vận tốc v=10m/s. Tính độ biến thiên 

động lƣợng của vật sau 1/4 chu kì 

 A. 10kgm/s B. 104kgm/s C. 14kgm/s D. 14000kgm/s 

Bài 50: Một ngƣời khối lƣợng m1=60kg đứng trên một xe goòng khối lƣợng m2=240kg đang chuyển 

động trên đƣờng ray với vận tốc 2m/s. Tính vận tốc của xe nếu ngƣời nhảy về phía trƣớc xe với vận tốc 

4m/s đối với xe (lúc sau) 

 A. 1,7m/s B. 1,2m/s C. 2m/s D. 1,5m/s 

Bài 51: Đƣờng tròn có đƣờng kính AC=2R=1m. Lực F có phƣơng song song với AC, có chiều không 

đổi từ A đến C và có độ lớn 600N. Tính công của F khi điểm đặt của F vạch nên nửa đƣờng tròn AC 

 A. 600J B. 500J C. 300J D. 100J 

Bài 52: Khí cầu M có một thang dây mang một ngƣời m. Khí cầu và ngƣời đang đứng yên trên không 

thì ngƣời leo lên thang với vận tốc vo đối với thang. Tính vận tốc đối với đất của khí cầu 

 A. Mvo/(M+m) B. mvo/(M+m) C. mvo/M  D. (M+m)vo/(M+2m) 

Bài 53: Vật m=100g rơi từ độ cao h lên một lò xo nhẹ (đặt thẳng đứng) có độ cứng k=80N/m. Biết lực 

nén cực đại của lò xo lên sàn là 10N, chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm. Coi va chạm giữa m và lò xo 

là hoàn toàn mềm. Tính h.  

 A. 70cm B. 50cm C. 60cm D. 40cm 

Bài 54: Đặt hai mảnh giấy nhỏ song song nhau rồi dùng miệng thổi hơi vào giữa, khi đó hai mảnh giấy sẽ 

 A. vẫn song song với nhau B. chụm lại gần nhau 

 C. xoè ra xa nhau  D. lúc đầu xoè ra sau đó chụm lại 

Bài 55: Xét sự chảy thành dòng của chất lỏng trong một ống nằm ngang qua các tiết diện S1, S2 

(S1=2S2) với các vận tốc là v1, v2. Quan hệ giữa v1, v2 là 

 A. v1=2v2 B. v1=4v2 C. v1=v2 D. v1=0,5v2 

Bài 56: Chuyển động nào dƣới đây là chuyển động bằng phản lực:  

 A. Vận động viên bơi lội đang bơi   

 B. Chuyển động của máy bay trực thăng khi cất cánh 

 C. Chuyển động của vận động viên nhảy cầu khi giậm nhảy  
 D. Chuyển động của con Sứa 

Bài 57: Một ôtô A có khối lƣợng m1 đang chuyển động với vận tốc 1v


đuổi theo một ôtô B có khối lƣợng 

m2 chuyển động với vận tốc 2v


. Động lƣợng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là:  

 A.  211 vvmpAB


     B.  211 vvmpAB


   

 C.  121 vvmpAB


     D.  121 vvmpAB


  

Bài 58: Một vật sinh công dƣơng khi 

 A. Vật chuyển động nhanh dần đều  B. Vật chuyển động chậm dần đều 
 C. Vật chuyển động tròn đều  D. Vật chuyển động thẳng đều 

Bài 59: Một vật sinh công âm khi:  

 A. Vật chuyển động nhanh dần đều  B. Vật chuyển động chậm dần đều 

 C. Vật chuyển động tròn đều  D. Vật chuyển động thẳng đều 

Bài 60: Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng 2 kg dƣới một góc nào đó so với phƣơng nằm 

ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện đƣợc 

kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất (Lấy g = 10 m/s2) là:  

 A. 400 J  B. 200 J  C. 100 J  D. 800 J 

Bài 61: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lƣợng và động năng? 

 A. 
m

P
Wd

2

2

   B. 
m

P
Wd

2
   C. 

P

m
Wd

2
   D. 22mPWd   
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Bài 62: Một lò xo có độ cứng k = 250 N/m đƣợc đặt nằm ngang. Một đầu gắn cố định, một đầu gắn một 

vật khối lƣợng M = 0,1 kg có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật lệch 

khỏi vị trí cân bằng một đoạn cml 5  rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn nhất mà vật có thể đạt đƣợc là:  
 A. 2,5 m/s  B. 5 m/s  C. 7,5 m/s  D. 1,25 m/s 

Bài 63: Viên đạn khối lƣợng 10g đang bay với vận tốc 600m/s thì gặp một bức tƣờng. Đạn xuyên qua 

tƣờng trong thời gian 1/1000s. Sau khi xuyên qua tƣờng vận tốc của đạn còn 200m/s. Lực cản trung bình 

của tƣờng tác dụng lên đạn bằng:  

 A. + 40. 000N.  B. - 40. 000N.  C. + 4. 000N.  D. - 4. 000N.  

Bài 64: Từ đỉnh của một tháp có chiều cao 20 m, ngƣời ta ném lên cao một hòn đá khối lƣợng 50 g với 

vận tốc đầu v0 = 18 m/s. Khi tới mặt đất, vận tốc hòn đá bằng v = 20 m/s2. Công của lực cản không 
khí(lấy g = 10 m/s2) 

 A. 81J B. 8,1 J C. -81 J D. - 8,1 J 

Bài 65: Một viên đạn có khối lƣợng M = 5kg đang bay theo phƣơng ngang với vận tốc v = 200 3 m/s 

thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lƣợng m1 = 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 

500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hƣớng nào so với phƣơng ngang? 

 A. 30o  B. 45o  C. 60o  D. 37o   

Bài 66: Hai vật; một vật đƣợc thả rơi tự do, một vật đƣợc ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau 

đây là sai? 

 A. Gia tốc rơi nhƣ nhau. 

  B. Thời gian rơi nhƣ nhau.  
 C. Vận tốc chạm đất nhƣ nhau.  

 D. Công của trọng lực thực hiện đƣợc là bằng nhau.    

Bài 67: Mỗi cánh máy bay có diện tích 25m2. Biết vận tốc dòng không khí ở phía dƣới cánh là 45m/s, 

còn ở phía trên cánh là 68m/s, giả sử máy bay bay theo đƣờng nằm ngang với vận tốc không đổi và lực 

nâng máy bay chỉ do cánh gây nên. Cho biết khối lƣợng riêng của không khí là 1,21 kg/m3. Lực nâng 

máy bay có giá trị.  

 A. 7861,975N.  B. 786197,5N.  C. 786,1975N.  D. 78619,75N.  

Bài 68: Một con lắc đơn có chiều dài dây l=1,6m. Kéo dây lệch so với phƣơng thẳng đứng một góc 600 

rồi thả nhẹ, lấy g=10m/s2. Vận tốc lớn nhất của vật đạt đƣợc trong quá trình chuyển động là.  
 A. 3,2m/s B. 1,6m/s C. 4,6m/s D. 4m/s 

Bài 69: Một ống nằm ngang có đoạn bị thắt lại, dòng nƣớc chảy trong ống là ổn định. Biết áp suất tĩnh 

bằng 8,0. 104Pa tại điểm có vận tốc 2m/s và tiết diện ống là So. Tại một điểm có tiết diện ống là So/4 thì 

áp suất tĩnh là:  

 A. 6,0. 104Pa  B. 4,0. 104Pa.  C. 8,0. 104Pa.  D. 5,0. 104Pa.  

Bài 70: Tiết diện động mạch chủ của ngƣời là 3cm2, vận tốc máu chảy từ tim ra là 30cm/s. tiết diện của 

mỗi mao mạch là 3. 10-7cm2. Vận tốc máu trong mao mạch là 0,5cm/s. Số mao mạch trong cơ thể ngƣời 

là:  

 A. 3. 108.  B. 9. 108.  C. 6. 108.  D. 6. 104.  
Bài 71: Một con lắc đơn có chiều dài, treo vật nặng có khối lƣợng m, đặt tại nơi có gia tốc trọng trƣợng 

là g. Kéo con lắc sao cho dây treo lệch khỏi phƣơng thẳng đứng một góc là o, rồi buông tay nhẹ nhàng 

để con lắc dao động. Hãy xác định vận tốc của vật khi dây treo làm với phƣơng thẳng đứng một góc.  

 A. 
2 ( os -cos )ov g c  

.  B. 
2 ( os -cos )ov g c  

.   

 C. 
( os -cos )ov g c  

.  D. 
2 (3 os -2cos )ov g c  

.  

Bài 72: Tiết diện của pittông nhỏ trong một cái kích thuỷ lực bằng 3cm2, của pittông lớn bằng 200cm2. 

Hỏi cần một lực bằng bao nhiêu tác dụng lên pittông nhỏ để đủ nâng một ô tô nặng 10000N lên?  
 A. 150N.  B. 300N.  C. 510N.  D. 200N.  

Bài 73: Hai vật có cùng động lƣợng nhƣng có khối lƣợng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển dộng trên 

một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là nhƣ nhau. Hãy so sánh quãng đƣờng chuyển động của 

mỗi vật cho tới khi bị dừng.  

 A. Quãng đƣờng chuyển động của vật có khối lƣợng nhỏ dài hơn.   

 B. Thiếu dữ kiện, không kết luận đƣợc.   

 C. Quãng đƣờng chuyển động của hai vật bằng nhau.   
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 D. Quãng đƣờng chuyển động của vật có khối lƣợng lớn dài hơn.  

Bài 74: Một vật trƣợt không ma sát trên một rãnh phía dƣới uốn lại 

thành vòng tròn có bán kính R (nhƣ hình vẽ), từ độ cao h so với mặt 

phẳng nằm ngang và không có vận tốc ban đầu. Hỏi độ cao h ít nhất 

phải bằng bao nhiêu để vật không rời khỏi quỹ đạo tại điểm cao nhất 

của vòng tròn.  

  A. 2R/5.  B. 2R.   

 C. 5R/2.  D. 16R/9.  
 

-----------------------------hết--------------------------- 

Đáp án (các định luật bảo toàn) 

Bài 1. C 

1 1 2 2P mV ;P mV    1 2 1 2 1P P P m V V      

hay P = 2m. V = 2. 0. 35 = 3 kg/m/s 

Bài 2. B 

2

1 1

1
W m V

2
    

 2 1 2

1
W m m V'2

2
   

Bài 3. A 

    Mv = mV0 

   0
mV 10.400

V 1 m / s
M 4000

    

Bài 4. C 

Bài 5. A 

Bài 6. D 

Bài 7. C 

Bài 8. B 

   
 

 

2 1

P F. t

m V V F. t

m. 2 5 0,5.7
hay F 17,5 N

st 0,2

 

   


  

 

Bài 9. D 

  P m V' V mV     

 Ta có: V = 2V sin 300 V 

  P = mV = 2Kg m/s 

Bài 10. D 

 m. 3 = (m + 2m) v 

  v = 1 (m/s) 

Bài 11. A 

  

Ta có:  
 m. 3 = m v1 + 3m v2 

 
2 2 2

1 2

1 1
m3 mv 3mv

2 2 2


   

 

2 2

1 1

2 2

2 1 2

W m V 4v

W m m V' 5v'
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2

1 2

2 2

1 2

3 v v

9 v 3v

  


 

 

 
 

 

2

1

v 1,5 m / s

v 1,5 m / s

 


 

 

Bài 12. B 

 A = mgh = 4. 10. 0,5 = 20(J) 

Bài 13.  A.  

 A = mgh = 1000. 10. 30 = 300 000(J) 

  
A 300000

t 20 s
P 15.000

    

Bài 14. D 

Bài 15. D 
 Wd = 2Wt 

 Wd + Wt = W  Wt = 
W

3
 

   mgh = 
mgh

3
 

  h =  
H 120

40 m
3 3
   

Bài 16. C 

 A = F. S cos = 150. cos 30. 20 = 2588 (J) 

Bài 17. D 

Bài 18. D 

  
2 2

ma

v 10
h 5 m

2g 20
    

 Khi vật đi đựơc 8m thì cách đất  h = 5 – (8-5) 

   = 2 (m) 

Theo ĐLBTNL 

 
21

mv mgh W®
2

   

  Wđ =  21
0,2.10 0,2.10.2 6 J

2
   

Bài 19. A 

 1 phút 40 giây = 100 giây 

 A = mgh = 10. 10. 5 = 500(J) 

 P =  
A 500

5 W
t 100
   

Bài 20.  B.  

Công ngoại lực: A = F. S = 5. 10 = 50 (J) 

  W = A 

 
21

mv 50
2

  

  v =  50.2 / 2 7,07 m / s  

Bài 21. B 

 mgh = 
21

mv
2
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v 2gh 2glsin

2.10.10sin30 10 m / s

   

 
 

Bài 22. B 

 Ta có: 1 2

m m
mv v v

2 2
   

  1 2v v 2v   

   1 2

v 200
v v 40 m / s

cos60 cos60
     

Bài 23. D 

 Ta có mgl (1 – cos 450) = mgl (1 – cos 300) + 
21

mv
2

 

  v2 = g 2 l (cos 300 – cos 450) 

  v =  0 02.1 cos30 cos45 10  

 = 1,78 (m/s) 

Bài 24. A 

W = W2 – W1 =      2 2 3 2 2

2 1

1 1
m m v .1,2.10 20 10 180.000 J

2 2
     

W = A = F. S  F =  
sw 180000

600 N
S 300
   

Bài 25. D 

Bài 26. A 

Bài 27. A 

Bài 28. D 

Bài 29. C 

 
   

 1 2 2

1 2

m m 5 3 10
a 25 m / s

m m 8

 
  


 

 Sau 1s vật dịch chuyển quãng đƣờng 

  21 1
s at .a.1 1,25 m

2 2
    

 Wt = g S (m1 – m2) = 10. 12,5. 2 = 25 (J) 

Bài 30. A 

Bài 31. C 

Bài 32. D 

 A = F. S. cos = 300. 3. cos 600 = 450(J) 

  
A 450

P 225 W
t 2

    

Bài 33. A 
Theo ĐLBTĐL: mv = mv1 + kmv2 

   v – v1 = kv2 (1) 

Theo ĐLĐN: 
2 2 2

1 2

1 1 1
mv mv kmv

2 2 2
   

    2 2 2

1 2
v v kv 2   

Lấy (1) chia (2)  v + v1 = v2 

Thay vào (1) v – v1 = k (v + v1) 
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   v1 = 
 v 1 k

1 k




 

  
2 1

2v
v v v

1 k
  


 

Bài 34. B 

 A = F. r cos x = 200. cos 60. 2 = 200 (J) 

Bài 35: A 

Bài 36. B 

      2 1 2 2

2 2

1 1
A K x x .20 0,04 0,1 0,084 J

2 2
        

Bài 37. C 

 Ban đầu FC = Fk mà P = Fk. v = F C. v 

 Lúc sau P’ = Fk’. v’ = 3Fk. v’ 
   mà P’ = 1,5P 

   3Fk. v’ = Fk. v 1,5 

    v’ =  
v 60

30 km / h
2 2
   

Bài 38. A 

Bài 39. B 

 Ta có: PA = PB 

  1 2

1 2

F F

S S
  

 F2 =
1 2 1

1 1

F .S 20.1.8S
30N

S S
   

Bài 40. B 

 Ta có: S1. h1 =S2. h2  1 2

2 1

S h

S h
  

 Mà: 1 2

1 2

F F

S S
  

  

2

1 2 2. 2
1 2

2 1 1

F h F h 1000.6.10
F 4000N

F h h 15.10




      

Bài 41. D 

áp dụng các định luật bảo toàn động lƣợng và năng lƣợng có:  

 A A 1 B 2
1 2 A B

2 2 2

2 2 21 2
A A B 1 2

m .v m v m v
v v v dom m m

v v v
m . m . m . v v v

2 2 2

 
     

 
    



 



2
1 2 11 2

2 2 2

21 2 1 2

v v v v 0v v v

v vv v v v v v

       
   

      
 

Bài 42. D 

Chọn mốc thế năng tại mặt đất  Năng lƣợng thế năng ban đầu của vật là mgh.  

 áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho đểim đầu, điểm cuối.  

 mgh = 
1

mgh mgh'
3

  (h’: chiều cao lên cao của bóng sau khi chạm đất).  

 
2 2.12

h' h 8m
3 3

    

 
1

2

V 1k

V 2
  



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  156   

Bài 43. D 

áp dụng các định luật bảo toàn động lƣợng và năng động có:  

 

1 1 1 2 2

2 2 2

1 2
1 1 2

m v m v m v

v v v
m m m

2 2 2

 



 


 

 
 

 

2

22 2 2

2.4 2. 1 2.m

2.4 2. 1 2 .m

   


  

 m2 = 5kg 

Bài 44. B 
Chọn hệ trục toạ độ Oxy 

  Phƣơng trình chuyển động 

 
2

x v.t

1
gt

2







 

Nó rơi xuống đất sau 4s thì 

 
2

x 15.4 60m

1
y .10.4 80m

2

 



 


 

Bài 45. D 

 áp dụng định luật bảo toàn động lƣợng cho hệ tàu có.  
 m1v1 (m1 + 10m). v’1.  

   
3

'

1 3 3

10.10 .1,5
v 0,5 m / s

100.10 10.20.10
 


 

Bài 46.  

Bài 47. A  
Công của lực ma sát là:  

 A  
2v

m mgh
2
  

 = 

210.2
10.10.0,4 200J

2
    

Bài 48. C 

Ta có:  

 
A A 80000.0,1

H 80%
Q W 5000.2

     

Bài 49. C 

Ta có:  

 

1
v 1 v

T T
2 2 R 4 8 R


  

     
   

 

 P = m. 2.v  

  = P 2.10= 14 kg m/s 

Bài 50. B 

áp dụng định luật bảo toàn động lƣợng cho hệ vật ta ó:  
 (m1 + m2). v1 = m2. v2 + m1 (v2+v) 

(v1 = 2m/s; v = 4m/s; v2 là vận tốc của xe khi ngƣời nhảy) 

 (60+240). 2 = 240v2 + 60 (4+v2) 
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  2

600 240
v 1,2 m / s

300


   

Bài 51. A 

Ta có:  

 A = F. s = F. AC = 600. 1 = 600(J) 

Bài 52. B 

 áp dụng bảo toàn động năng cho hệ số:  

 M. v + m (v- v0) = 0 

  (M+m) v = mv0  v= 0
mv

M m
 

Bài 53. A 

áp dụng bảo toàn năng lƣợng  Vận tốc của vật ngay trƣớc khi va chạm vào đĩa là: v 2gh  

Độ giãn cực đại của lò xo là:  

 max
max

F 10 1
X m

k 80 8
    

áp dụng bảo toàn năng lƣợng có:  

mgh =  2

max max

1
k x mg l x

2
   

100. h 1Q-3 = 
3

2

1 1 1
.80. 100.10 .10 0,2

2 8 8

  
  

 
 

 h = 0,7m = 70cm 

Bài 54. B 

Bài 55. D 

Ta có:  

 
1 1 2 2 2 1 2 2 1 2

v .s v .s 2s .v v .v 2v v      

  v1 = 0,5  

Bài 56. B 

Bài 57. A 

Bài 58. A 

Bài 59. B 

Bài 60. A 

Ta có:  A = mgh 2010.2 400J   

Bài 61. A 

 Wđ = 
 

2
2

2
mvmv P

2 2m 2m
   

Bài 62. A 

áp dụng định luật bảo toàn năng lƣợng có 

2 2mv max k l

2 2


  

vmax =  
2 2k l 250.0,05

2,5 m / s
m 0,1


   

Bài 63. C 

áp dụng định luật bảo toàn động lƣợng ta có:  

 mv1 = F. t + m. v2 

  10. 10-3 = 
31

F. 10.10 .200
1000

  

  F = 4000 N  

Bài 64. D 

https://giasutrongtin.vn/


Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  158   

Ta có:  

 A = W2 – W1 = 

2 2

0
mv v

mgh m
2 2

   

   = 

2 2
3 20 18

50.10 10.20 8,15
2 2

  
    

 
 

Bài 65. A 

Ta có: 1 21 2
Mv m v m v   

  tg = 1 1

v

m v 2.500 1

M 5.200 3 3
   

   = 300 

Bài 66. C 

Bài 67. D 

 Xét trong 1 đơn vị thời gian (1s) có:  

 áp dụng không khí tác dụng lên mật trên là:  

 F1 = 1,21. 10. 68. 25. 2= 4140N 

 áp lực nâng của cách máy bay.  

  
2

1 2

1
F fg v v .S

2
   

  = 78619,75N 

Bài 68. D 

Vận tốc của con lắc đơn lớn nhất tại vị trí cân bằng 

 Hay  
2mv max

mgl. 1 cos
2

    

 vmax =  
1

2gl 1 cos 2.10.1,6. 1
2

 
    

 
 

 = 4m/s  

Bài 69. D 

 Ta có: v1s1 = v2 s2 

    v2 = 4v1 

 Ta có: P = P0 +  2 2

1 2

1
f v v

2
  

  P = 8. 104+
3 2

1

1
f v 5.104

2
  

Bài 70. C 

Ta có ở động mạch và ở mao mạch có:  

 vđ. sđ = n Vt. St (n: số mao mạch trong cơ thể ngƣời) 

  n = 
8

7

.30
6.10

3.10



  

Bài 71. A 

áp dụng định luật bảo toàn động năng từ (1) tới (2) 

  m

2v

2
 = mgh (-cos  + cos ) 

   v2  2gl cos cos     

 

Bài 72. A 

Ta có:  
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 1 2 2 1
1

1 2 2

F F F .S
F

S S S
    

  F1 = 
1000.3

150N
200

  

Bài 73. A 

Bài 74. C 

áp dụng định luật bảo toàn năng lƣợng cho vật từ độ cao h tới điểm cao nhất là: mgh = mg. 2R + m

2v

2
 

(v: vận tốc của vật tại vị trí cao nhất) 
Mặt khác để vật 

 mg = m

2
2v

v gR
R
   

 
 

 mgh = mg2R + mg
R

2
 h = 

5R

2
 

 

---------------------hết---------------------- 

ĐỀ KIỂM TRA CHƢƠNG IV - SỐ 1 

Câu 1) Chọn câu phát biểu sai. Trong một hệ kín:  

 A. Các vật trong hệ chỉ tƣơng tác với nhau.  

 B. Các nội lực từng đôi trực đối.  

 C. Không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ.  

 D. Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.  
Câu 2) Chọn biểu diễn đúng trong các biểu diễn sau đây:  

A.  

         p   v   

 B.  
         v   p  

C.  

       p   v   

 D. a và b đúng.  

Câu 3) Hệ nào sau đây không đƣợc coi là hệ kín:  

A. Một vật ở rất xa các vật khác  

B. Hệ 2 vật chuyển động không ma sát trên mặt phẳng ngang.  

C. Hệ 2 vật chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng.  
D. Hệ “súng và đạn” trƣớc và sau khi bắn.  

Câu 4) Hệ “Vật rơi tự do và Trái đất” là hệ kín vì:  

A. Vì đã bỏ qua lực cản của không khí.  

B. Vì chỉ có một mình vật rơi.  

C. Vì trọng lực trực đối với lực mà vật hút trái đất.  

D. Vì một lý do khác  

Câu 5) Xét hệ gồm có 2 vật tƣơng tác. Biểu thức mô tả đúng sự biến đổi động lƣợng của hệ là:  

 A. 
1 1 2 2 1 1 2 2

m v m v = m v m v   . 
1

v  và 
2

v : vận tốc 2 vật trƣớc va chạm.  

 B. 
1 2

p +F t = p . 
1

v  và 
2

v : vận tốc 2 vật sau va chạm.  

 C. 
1 1 1 2 2 2

m (v - v ) = m (v - v )  . 
1

p : động lƣợng của hệ trƣớc va chạm.  

 D. a và c đúng. 
2

p : động lƣợng của hệ sau va chạm.  

Câu 6) Trên hình là đồ thị chuyển động của một vật có khối lƣợng 4 kg. Động lƣợng của vật tại thời 

điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5s lần lƣợt bằng:  

 A. p1 = + 3kgm/s và p2 = 0.  
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 B. p1 = 0 và p2 = 0.  

 C. p1 = 0 và p2 = - 3kgm/s.  

 D. p1 = + 3kgm/s và p2 = - 3kgm/s.  

Câu 7) Chọn phƣơng án sai trong các phƣơng án tổng hợp động lƣợng của 2 vật tƣơng tác dƣới đây:  

A.  

         
1

p                   p          
2

p  

        
1

p             p  

 

B.                              
2

p  

  

                 
1

p  

               p   

 C.  

                                     2p


  

                
1

p  

                                    

                             p  

                                
2

p   

 D.  

Câu 8) Hệ gồm 2 vật có động lƣợng là: p1 = 6kgm/s và p2 = 8kgm/s. Động lƣợng tổng cộng của hệ p = 

10 kgm/s nếu:  

A. 
1

p và 
2

p cùng phƣơng, ngƣợc chiều.  

B. 
1

p và 
2

p cùng phƣơng, cùng chiều.  

C. 
1

p và 
2

p hợp nhau góc 300.  

D. 
1

p và 
2

p vuông góc với nhau.  

Câu 9) Vật có khối lƣợng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0. 5s. Lấy g = 10m/s2 thì độ 

biến thiên động lƣợng của vật trong khoảng thời gian đó bằng:  

 A. 5.0kgm/s.  B. 9kgm/s.  C. 10kgm/s.  D. 0,5kgm/s.  

Câu 10) Viên đạn khối lƣợng 10g đang bay với vận tốc 600m/s thì gặp một bức tƣờng. Đạn xuyên qua 

tƣờng trong thời gian 1/1000s. Sau khi xuyên qua tƣờng vận tốc của đạn còn 200m/s. Lực cản trung bình 

của tƣờng tác dụng lên đạn bằng:  

 A. + 40. 000N.  B. - 40. 000N.  C. + 4. 000N.  D. - 4. 000N.  

Câu 11) Công của lực nào sau đây không phụ thuộc vào dạng đƣờng đi:  

 A. Trọng lực.  B. Lực đàn hồi.  C. Lực ma sát.  D. a và b đúng.  

Câu 12) Công của lực nào sau đây có thể âm và cũng có thể dƣơng:  

 A. Trọng lực.   B. Lực đàn hồi.   C. Lực ma sát.   D. a, b, c đúng.  

Câu 13) Máy cơ học nào dƣới đây sẽ làm lợi cho ta về công:  

 A. Ròng rọc cố định và ròng rọc động.  

 B. Đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.  

 C. Ròng rọc cố định và đòn bẩy.  

 D. Không máy cơ học nào làm lợi cho ta về công.  

Câu 14) Xét hệ qui chiếu gắn với đất. Trong các trƣờng hợp sau, trƣờng hợp nào công cơ học đƣợc thực 

hiện:  

 A. Một ngƣời đi về phía đầu tàu lửa khi tàu đang chạy.  
 B. Một ngƣời đẩy một kiện hàng nặng nhƣng kiện hàng không nhúc nhích.  

 C. Một ngƣời chèo thuyền cùng vận tốc với dòng nƣớc nhƣng ngƣợc dòng nƣớc chảy.  

 D. a, b, c đúng.  

Câu 15) Một ngƣời kéo một hòm gỗ trƣợt trên sàn nhà bằng một dây có phƣơng hợp với phƣơng nằm 

ngang góc 300. Lực tác dụng lên dây bằng 150N thì hòm trƣợt đi đƣợc 20m. Công do lực đó thực hiện 

bằng:  

 A. 150 3 J.  B. 1500J.   C. 1500 3 J.  D. 150J.  



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  161   

Câu 16) Búa máy khối lƣợng 1 tấn ở độ cao 10m so với mặt đất chuẩn bị đóng xuống đầu một cọc 

bêtông ở độ cao 1m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2, công cực đại mà búa máy có thể thực hiện khi đóng 

vào đầu cọc bằng:  

 A. 100. 000J.  B. 110. 000J.  c 90. 000J.  d 9. 000J.  

Câu 17) Hai vật cùng khối lƣợng, chuyển động với cùng vận tốc nhƣng một theo phƣơng ngang và một 

theo phƣơng thẳng đứng. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:  

 A. Wđ1 = Wđ2.   B. 
1

p = 
2

p  

  C. Wđ1 = Wđ2 và 
1

p = 
2

p .  D. Wđ1 = Wđ2 và 
1 2

p  = p .  

Câu 18) Công mà một lực có thể thực hiện lên một vật bằng:  

 A. Độ biến thiên động năng của vật.  B. Độ biến thiên động lƣợng của vật.  

 C. Độ biến thiên vận tốc của vật.  D. a và b đúng.  

Câu 19) Chọn câu phát biểu sai:  

 A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật tại vị trí đó.  

 B. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là 2 dạng trong số các dạng thế năng.  

 C. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.  

 D. Thế năng hấp dẫn của một vật thực chất là thế năng của hệ kín gồm vật và trái đất.  
Câu 20) Một xe tải có khối lƣợng M chuyển động ngƣợc chiều xe taxi có khối lƣợng m. Khi đi ngang 

qua nhau, xe tải có vận tốc v1, xe taxi có vận tốc v2. Đối với ngƣời ngồi trên xe taxi thì xe tải có động 

năng bằng:  

 A. 
2

1
Mv

2

.  B. 
2 2

1 2
Mv mv

 + 

2 2

.  C. 
2

1 2
M(v  + v )

2

.  D. 
2

1 2
M(v  - v )

2

.  

Câu 21) Một vật tăng tốc trong 2 trƣờng hợp: từ 10m/s --> 20m/s và từ 50m/s --> 60m/s. Gọi A1 và A2 
là công đƣợc thực hiện trong 2 trƣờng hợp. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:  

 A. A1 = A2.   B. A1 < A2.  

 C. A1 > A2.   D. Chƣa đủ căn cứ để so sánh A1 và A2.  

Câu 22) Viên đạn khối lƣợng 10g có vận tốc 300m/s bay xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua 

gỗ vận tốc của đạn còn 100m/s. Lực cản trung bình tác dụng lên đạn bằng:  

 A. + 8. 102 N.  B. - 8. 103 N.  C. - 8. 102 N.  D. + 8. 103 N.  

Câu 23) Một ngƣời đứng trên cầu ném hòn đá có khối lƣợng 50g lên cao theo phƣơng thẳng đứng. Hòn 

đá lên đến độ cao 6m (tính từ điểm ném) thì dừng và rơi xuống. Chọn gốc thế năng tại mặt đất và lấy g = 

10m/s2, thế năng hòn đá tại vị trí cao nhất bằng:  

 A. 3J.  B. 2. 94J.  C. 0.  D. a, b, c đúng.  
Câu 24) Trong trƣờng hợp nào dƣới đây, cơ năng bảo toàn:  

 A. Vật đƣợc ném lên theo phƣơng thẳng đứng trong không khí.  

 B. Vật trƣợt xuống không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng không ma sát.  

 C. Vật trƣợt xuống không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát.  

 D. a và b đúng.  

Câu 25) Vật trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh A của một dốc, có độ cao h so với mặt đất, xuống chân 

dốc. Biết vật trƣợt không ma sát và nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì vận tốc của vật tại chân dốc 

bằng:  

 A. 2gh.  B. 4g2h2.  C. 2gh .  D. kết quả khác  

Câu 26) Vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 60m. Độ cao h mà tại đó động năng bằng 1/3 cơ năng là:  

 A. 40m.  B. 30m.  C. 20m.  D. kết quả khác  

Câu 27) Chọn câu phát biểu đúng nhất:  

 A. Năng lƣợng đặc trƣng cho khả năng thực hiện công.  
 B. Năng lƣợng gắn liền với vật chất.  

 C. Năng lƣợng là đại lƣợng vô hƣớng.  

 D. a, b, c đúng.  

Câu 28) Hệ quả: Không thể có động cơ vĩnh cửu đƣợc rút ra từ định luật:  

 A. Định luật bảo toàn năng lƣợng.  

 B. Định luật bảo toàn cơ năng.  

 C. Định luật bảo toàn động lƣợng.  
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 D. b và c đúng.  

Câu 29) Trong các lựa chọn sau, lựa chọn nào chứa cả 2 đại lƣợng vật lý đều có tính tƣơng đối:  

 A. Vận tốc, năng lƣợng.   B. Năng lƣợng, động năng.  

 C. Năng lƣợng, động lƣợng.  D. a, b, c đúng.  

Câu 30) Đại lƣợng vật lý nào sẽ bảo toàn trong va chạm đàn hồi và sẽ không bảo toàn trong va chạm 

mềm:  

 A. Động lƣợng.  B. Động năng.   C. Vận tốc.  D.  a và c đúng.  

 
  

 

 

  

I. KIẾN THỨC.  

1. Áp suất của chất lỏng (áp suất và áp lực): 
S

F
p  .  

 F là áp lực của chất lỏng nén lên diện tích S.  

  Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi hướng là như nhau.  

  Áp suất ở những điển có độ sâu khác nhau thì khác nhau.  

  Đơn vị của áp suất trong hệ SI là N/m2, còn gọi là Pa-xcan(Pa): 1Pa = 1N/m2.  

 Ngoài ra còn dùng: atmốtphe (atm); torr (hay milimet thủy ngân)  
  1 atm = 1,013. 105 Pa.  

  1 torr = 1mmHg = 133,3 Pa.  

2. Áp suất thủy tĩnh ở độ sâu h:  ghpp a  .  

 ap  là áp suất khí quyển ở bề mặt thoáng của chất lỏng - đơn vị: Pa  

   là khối lượng riêng của chất lỏng – đơn vị: kg/m3.  

 h  là độ sâu – đơn vị: m  
3. Nguyên ly Pa-xcan: Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín đƣợc truyền nguyên vẹn 

đến mọi điểm của chất lỏng và thành bình.  

 Từ nguyên lí Pa – xcan ta có thể suy ra công thức tổng quát để tính áp suất thủy tĩnh ở độ sâu h là:  

  ghpp ng  .  

Trong đó ngp  bao gồm áp suất khí quyển và áp suất do các ngoại lực nén lên chất lỏng.  

4. Máy nén thủy lực: Máy nén thủy lực hoạt động dựa vào nguyên lí Pa-xcan 
2

2

1

1

S

F

S

F
p   

   
1

2

1

2

S

S

F

F
  

TÓM LẠI:  

* áp suất của chất lỏng: 
F

p
S

  

* áp suất tĩnh: 
a

ng

p p gh

p p gh





 

 
 

* Máy nén thuỷ lực: 1 1 1 2

2 2 2 1

;
F S d S

F S d S
    

với F1, F2 là lực tác dụng lên pit-tông; S1, S2: diện tích hai pit-tông; d1, d2: độ dời của hai pit-tông.  

*********************************** 

 

II. VÍ DỤ:  

Ví dụ 1: Một ngƣời nặng 50kg đứng thăng bằng trên một gót đế giày. Cho rằng tiết diện đế giày hình 
tròn, bằng phẳng, có bán kính 2cm và g = 9,8m/s2. Áp suất của ngƣời đặt lên sàn là bao nhiêu? 

Hướng dẫn: - Áp lực do người tác dụng lên sàn bằng trọng lượng của người đó: F = P = mg 

  - Diện tích bị ép: S = 2R .  

ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN LÝ PA-XCAN 
28 
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  - Áp suất cần tìm: 
2R

mg
p


 = ……………………………………. kết quả: 3,9.105 N/m2 

Ví dụ 2: Tính áp áp lực lên một phiến đá có diện tích 2m2 ở đáy một hồ sâu 30m. Cho khối lƣợng riêng 

của nƣớc là 103kg/m3 và áp suất khí quyển là pa = 1,013. 105 N/m2. Lấy g = 9,8m/s2.  

Hướng dẫn: - Áp suất thủy tĩnh ở đáy hồ là: ghpp a   

- Áp lực lên phiến đá: SpF .  

 SghpF a )(  = ………………………………………… kết quả: )(10.906,7 5 NF   

Ví dụ 3: Tiết diện của pít tông nhỏ trong một cái kích thủy lực bằng 3cm2. Để vừa đủ để nâng một ôtô 

có trọng lƣợng 15000N lên ngƣời ta dùng một lực có độ lớn 225N. Pít tông lớn phải có tiết diện là bao 

nhiêu?  

Hướng dẫn: Kí hiệu S1; F1 là tiết diện và lực tác dụng lên pít tông nhỏ.  
   S2; F2 là tiết diện và lực tác dụng lên pít tông lớn.  

Áp dụng công thức: 
1

2

1

2

S

S

F

F
 . với )(150002 NPF    

1

2
12 .

F

F
SS  = 200 cm2 

Ví dụ 4: Dƣới đáy một thùng gỗ có lỗ hình tròn tiết diện S = 12 cm2. Dậy kín lỗ bằng một nắp phẳng 

đƣợc ép từ ngoài vào bởi một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Đổ vào thùng một lớp nƣớc dày h = 20 cm. 

Khối lƣợng riêng của nƣớc là 310 kg/m3. Lấy g = 10m/s2. Để nƣớc không bị chảy ra ngoài ở lổ đó thì 

lò xo bị nén một đoạn ít nhát là bao nhiêu? 

Hướng dẫn: - Áp suất thủ tĩnh ở đáy thùng: ghpp a   

- Áp lực lên nắp đậy: ghSSpSpF a  .  

- Lò xo khi bị nét một đoạn x cùng với áp suất của khí quyển đã tác dụng lên nắp đậy một lực từ ngoài 

vào là: SpxkF a .'  

- Điềi kiện để nước không chảy ra ngoài là: ghSSpSpkxFF aa '  

  
k

ghS
x


…………………………………………………. kết quả: 4,2min x cm.  

  

BÀI TẬP LUYỆN TÂP 
6/ Đáy biển có độ sâu 1000m. Biết khối lƣợng riêng của nƣớc biển là 1030 kg/m3 và áp suất khí quyển 

là 1,013.105 Pa. Lấy g = 9,8 m/s2. Cứ 1 m2 đáy biển chịu một áp lực là bao nhiêu? 

Đ/số: 101,95. 105 (N) 

7/ Một máy ép dùng dầu có hai xy lanh A và B thẳng đứng thông với nhau. Tiết diện của xy lanh A là 5 

cm2, của xy lanh B là 100 cm2. Bỏ qua ma sát. Tác dụng lên pít-tông A một lực 30N thì có thể nâng một 

vật đặt trên pít-tông ở xy lanh B có khối lƣợng lớn nhất là bao nhiêu? 

Đ/số: 60 kg.  

8/ Một ống chử U tiết diện hai nhánh bằng nhau, hở hai đầu, chứa thủy ngân. Đổ vào nhánh bên trái một 

lớp nƣớc có chiều cao 6,8 cm. Biết khối lƣợng riên của thủy ngân gấp 13,6 lần khối lƣợng riên của 

nƣớc. Hỏi mặt thoáng thủy nhân ở bên nhánh phải đã dịch lên một khoảng bằng bao nhiêu so với mức 
cũ?  

Đ/số: 0,25 cm.  

IV. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:  

1. Chọn câu sai:  

 A. khi xuống càng sâu trong nƣớc thì ta chịu một áp suất càng lớn 

 B. áp suất của chất lỏng không phụ thuộc vào khối lƣợng riêng của chất lỏng.  

 C. độ chêch áp suất tại hai vị trí khác nhau trong chất lỏng không phụ thuộc vào áp suất khí quyển ở 

mặt thoáng 

 D. độ tăng áp suất lên một bình kín đƣợc truyền đi nguyên vẹn khắp bình 
2. Chọn hệ thức đúng đổi đơn vị áp suất:  

  A. 1 torr = 1mmHg = 1,013.105 Pa  B. 1 Pa = 133,3 mmHg 

  C. 1 atm = 133,3 Pa   D. 1 atm = 76 cmHg 

3. Chọn phát biểu đúng về áp suất trong lòng chất lỏng.  
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 A. Ở cùng một độ sâu h, áp suất trong lòng các chất lỏng tỉ lệ thuận với khối lƣợng riêng của chất 

lỏng.  

 B. Khối lƣợng chất lỏng trong bình chứa càng lớn thì áp suất chất lỏng ở đáy bình càng lớn.  

 C. Áp suất trong lòng chất lỏng phụ thuộc vào áp suất khí quyển.  

 D. Trong lòng một chất lỏng, áp suất ở độ sâu 2h lớn gấp hai lần áp suất ở độ sâu h.  

4. Chọn phát biểu đúng về áp suất trong lòng chất lỏng.  

 A. Áp suất trong lòng chất lỏng lớn hơn áp suất khi quyển trên mặt thoáng.  

 B. Ở cùng một độ sâu áp suất tỉ lệ với diện tích mặt thoáng.  
 C. Trong một ống chữ U mặt thoáng hai bên ống luôn bằng nhau cho dù mỗi nhánh ống chứa một 

chất lỏng khác nhau không hoà tan.  

 D. Một ống chữ U chứa cùng một chất lỏng, mặt thoáng bên ống tiết diện lớn thấp hơn bên ống tiết 

diện nhỏ.  

5. Áp suất ở đáy một bình chất lỏng thì không phụ thuộc vào:  

 A. Gia tốc trọng trƣờng.   B. Khối lƣợng riêng của chất lỏng.  

 C. Chiều cao chất lỏng.   D. Diện tích mặt thoáng.  

6. Phát biểu nào sau đây là đúng với nguyên lí Paxcan? 

 A. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong một bình kín đƣợc truyền nguyên vẹn cho mọi điểm 
của chất lỏng và của thành bình.  

 B. Áp suất của chất lỏng chứa trong bình đƣợc truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của 

thành bình.  

 C. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng đƣợc truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng.  

 D. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong một bình kín đƣợc truyền đến thành bình.  

7. Ba bình dạng khác nhau nhƣng có diện tích đáy bằng nhau. Đổ nƣớc vào các bình sao cho mực nƣớc 

cao bằng nhau.  

7.1) áp suất và lực ép lên các đáy bình là:  

 A. Bằng nhau vì chiều cao và diện tích đáy bằng nhau 
 B. áp suất và lực ép bình 1 lớn nhất.  

 C. Bình 3 có áp suất và lực ép lớn nhất.  

 D. áp suất và lực ép bình 2 nhỏ nhất.  

7.2) Trọng lƣợng của nƣớc trong các bình:  

 A. Bằng nhau.  B. Bình 3 lớn nhất.  C. Bình 2 nhỏ nhất.  D. Cả B và C.  

8. Áp suất khí quyển là 105N/m2. Diện tích nhực của ngƣời trung bình là 1300cm2. Nhƣ vậy lực nén của 

không khí lên ngực cỡ 13000N. Cơ thể chịu đƣợc lực nén đó vì:  

 A. Cơ thể có thể chịu đựng đƣợc áp suất đó một các dễ dàng do cấu tạo của cơ thể con ngƣời.  

 B. Cơ thể có sức chống đỡ với mọi thay đổi áp suất bên ngoài.  
 C. Cơ thể có áp suất cân bằng với áp suất bên ngoài.  

 D. Cả ba đáp án trên.  

9. Khối lƣợng riêng của nƣớc biển là 1,0. 103kg/m3, áp suất pa = 1,01. 105N/m2, g=9,8m/s2 thì ở độ sâu 

1000m dƣới mực nƣớc biển có áp suất là:   

 A. 108 Pa.   B. 99,01.105Pa  C. 107Pa.  D. 109Pa.  

10. Một máy nâng thuỷ lực của trạm sửa chữa ôtô dùng không khí nén lên một pít tông có bán kính 5cm. 

áp suất đƣợc truyền sang một pit-tông khác có bán kính 15cm. Hỏi khí nén phải tạo ra một lực ít nhất 

bằng bao nhiêu để nâng một ô tô có trọng lƣợng 13 000N? áp suất nén khi đó bằng bao nhiêu? 

 A. 1 444,4N và 1,84. 105Pa.  B. 722,4N và 1,84. 105Pa.   
 C. 722,4N và 3,68. 105Pa.  D. 1 444,4N và 3,68. 105Pa.  

11. Hãy tính áp suất tuyệt đối p ở độ sâu 1000 m dƣới mực nƣớc biển. Cho khối lƣợng riêng của nƣớc 

biển là 1,0. 103 kg/m3 và pa= 1,01. 105N/m2. Cho g = 9,8 (m/s2).  

 A. 9,9. 105 kPa  B. 9,9. 106kPa  C. 9,9. 105Pa  D. 9,9. 106 Pa 

12. Áp suất khí quyển ở mặt thoáng 105Pa thì áp suất tĩnh trong lòng nƣớc ở độ sâu 10m là bao nhiêu? 

Biết khối lƣợng riêng của nƣớc là 1000kg/m3, lấy g = 10m/s2.  

 A. 50. 105Pa;  B. 15. 105Pa;  C. 106Pa;  D. 2. 105 Pa 
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13. Một ống nghiệm có chiều cao h, khi đựng đầy chất lỏng thì áp suất tại đáy ống là p. Thay bằng chất 

lỏng thứ hai để áp suất tại đáy ống vẫn là p thì chiều cao cột chất lỏng chỉ là 
2

3

h
. Tỉ số hai khối lƣợng 

riêng 1

2




 của hai chất lỏng này là:  

 A. 3/2  B. 2/3  C. 5/3  D. 3/5 

14. Tại độ sâu 2,5m so với mặt nƣớc của một chiếc tàu có một lổ thủng diện tích 20cm2. Áp suất khí 

quyển pa=1,01. 105Pa,  =103kg/m3, g=9,8m/s2. Lực tối thiểu cần giữ lổ thủng là:   

 A. 25N  B. 51N  C. 251N  D. 502N 
15. Một máy ép dùng chất lỏng có diện tích hai pittong là S1 và S2; lực tác dụng tƣơng ứng là F1 và F2; 

quãng đƣờng di chuyển của hai pittong tƣơng ứng là d1 và d2. Hệ thức nào sau đây là đúng 

  A. F1. S1= F2. S2  B. F1. S2= F2. S1  C. d1. S1= d2. S2  D. d2. S1= d1. S2 

16. Một máy ép dùng chất lỏng có đƣờng kính hai pittong d1=5d2. Để cân bằng với lực 10000N cần tác 

dụng vào pittong nhỏ một lực bằng bao nhiêu 

  A. 2000N  B. 1000N  C. 800N  D. 400N 

*************************************************************************** 

 

  

 

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ 2:  

I. KIẾN THỨC:  

1. Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng – Lƣu lƣợng chất lỏng 

- Trong một ống dòng, tốc độ của chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện: 
1

2

2

1

S

S

v

v
  hay ASvSv  2211 . A 

gọi là lƣu lƣợng chất lỏng 

- Khi chảy ổn định, lƣu lƣợng chất lỏng trong một ống dòng là một hằng số.  

2. Định luật Bec-nu-li  

- Ống dòng nằm ngang: Trong một ống dòng nằm ngang tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm 

bất kì là hằng số: constvp  2

2

1
 .  

Trong đó: * p là áp suất tĩnh.  

  * 2

2

1
v là áp suất động.  

  * 2

2

1
vp   là áp suất toàn phần.  

- Ống dòng không nằm ngang(Nâng cao): constzgvp  .
2

1 2  .  

Trong đó: z là tung độ của điểm đang xét.  

3. Đo áp suất tĩnh và áp suất động  

 

 Ống a: đo áp suất tĩnh 

 Ống b: đo áp suất toàn phần  

 

4. Đo vận tốc chất lỏng - ống Ven-tu-ri 

  
)(

2
22

2

sS

ps
v







  

Trong đó: S; s là hai tiết diện ống Ven-tu ri.  

         A              b 

                       h1                     h2  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

SỰ CHẢY THÀNH DÕNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ 

ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 

29

8 
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    là khối lƣợng riêng của chất lỏng.  

  p  là hiệu áp suất tĩnh giữa hai tiết diện S và s.  

5. Đo vận tốc máy bay nhờ ống pi-tô: 
kkkk

hgp
v













22
 

 Trong đó: h  là độ chênh lệch mức chất lỏng trong hai nhánh, tƣơng ứng với độ che6ng lệch  

 áp suất p .  

    là khối lƣợng riêng của chất lỏng trong 2 nhánh.  

  kk là khối lƣợng riên của không khí bên ngoài.  

TÓM TẮT CÔNG THỨC:  

* Biểu thức: 
21

2
tp v const   pt: Áp suất tĩnh; 21

2
dp v : Áp 

suất động 

* Lƣu lƣợng của chất lỏng: 
V

A Sv const
t

    

* Hệ thức liên hệ: 1 1

2 2

v S

v S
  

* Đo vận tốc chất lỏng bằng ống ven-tu-ri: 

 
2 2

2 2 2 2

2 2
; '

( ) ( )

s p S p
v v

S s S s 

 
 

 
 trong đó: 'p g h    

* Với: v là vận tốc tƣơng ứng với diện tích S; v’ là vận tốc tƣơng 

ứng với diện tích s;  

* , ' :  khối lƣợng riêng của chất lỏng chảy trong ống và chất 

lỏng trong ống chữ U 

* Đo vận tốc máy bay bằng ống pi-tô: 
2

kk

g h
v






  : khối lƣợng riêng chất lỏng trong ống chữ U 

******************************** 

I. VÍ DỤ 

Ví dụ 1: Đƣờng kính tiết diện của một ống nƣớc nằm ngang ở vị trí đầu bằng 2 lần đƣờng kính ờ vị trí 

sau. Biết vận tốc nƣớc ở vị trí đầu là 2 m/s và áp suất ở vị trí này là 5. 105 Pa. Biết khối lƣợng riêng của 
nƣớc là 1000 kg/m3. Áp suất nƣớc ở vị trí đầu là bao nhiêu? 

Hướng dẫn:  

d1 = 2d2; smv /21   

)(10.5 5

1 Pap    d1     d2 2v  

         p1     p2 

Tìm: p2? 

 Đề tìm đƣợc p2 theo định luật Béc-nu-li, ta cần phải tìm vận tốc dòng 2v : 
2

1
122211

S

S
vvSvSv    

Với tiết diện hình tròn là: 
4

2d
S  , kết quả: 2v = 8 m/s.  

 Vận dụng phƣơng trình Béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang: 2

22

2

11
2

1

2

1
vpvp      

Kết quả: 52

2

2

112 10.7,4)(
2

1
 vvpp  (Pa) 

Ví dụ 2: Nƣớc có khối lƣợng riêng 1000 kg/m3 chảy qua một ống nằm ngang thu hẹp dần từ tiết diện 

2

1 12cmS   đến 
2

1
2

S
S  . Hiệu áp suất giữa chổ rộng và chổ hẹp là 4122 Pa. Lƣu lƣợng của nƣớc trong 

ống là bao nhiêu? 

Hướng dẫn:  

 
v1 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

v
,v

h

 

S 
s 

ống dẫ n 

Áp kế 

  
 

 

  

  h

  

ống Pito 
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 Áp dụng công thức lưu lượng chất lỏng: 
1

2

1
122211 2v

S

S
vvSvSv  .  

 Vận dụng phƣơng trình Béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang: 2

22

2

11
2

1

2

1
vpvp      

2

1

2

1

2

221
2

3
)(

2

1
vvvppp    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kết quả: A= S1. v1 =2. 10-3m3/s 

 

Ví dụ 3*: Một ống dẫn nƣớc vào tầng trệt có đƣờng kính trong là d, tốc độ nƣớc là 1,5 m/s và áp suất 2. 

105 PA. Sau đó ống thắt hẹp dần đến đƣờng kính trong là 
4

d
khi lên đến tầng lâu cao 5 m so với tầng trệt. 

Biết khối lƣợng riêng của nƣớc là 1000 kg/m3 và lấy g = 10 m/s2. Áp suất nƣớc ở tầng lâu bằng bao 

nhiêu?  

Hướng dẫn: - Gọi tốc độ nức ở tầng lầu là v2: 

2

1
122211

S

S
vvSvSv  = 6 m/s.  

- Áp dụng phƣơng trình Béc-nu-li cho ống dòng không nằm ngang:  

2

2

221

2

11
2

1

2

1
gzvpgzvp   . Biến đổi biểu thức này và chú   12 zz  = 5 m sẽ tìm đƣợc p2.  

Kết quả: p2 = 1,33. 103 Pa.  
 

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

14/ Một bình hình trụ đựng nƣớc, có đƣờng kính đáy là 10cm và chiếu cao cột nƣớc là 20cm. Đặt khít 

lên bề mặt thoáng của nƣớc một pít tông có khối lƣợng m = 1kg. xác định áp suất tại đáy bình. Lấy g = 

10m/s2. 

 Hướng dẫn: áp dụng định luật Pa-xcan: p = png + gh. Trong đó Png bao gồm ap và áp suất do trọng 

lượng pít tông gây ra là 
S

mg
.  

15/ Một bình hình trụ đƣờng kính 10cm. mặt đáy có khoét một lổ tiết diện 1cm2. Ngƣời ta cho nƣớc 

chảy qua bình với lƣu lƣợng 1,4. 10  4 m3/s.  

a) Xác định tốc độ dòng nƣớc tại mặt thoáng của bình và lổ ở đáy bình? 

b) Xác định chiều cao cột nƣớc cần đƣa vào trong bình để có lƣu lƣợng chảy nhƣ trên? 

  Đáp số: a. 17,8. 103m/s; 1,4 m/s. b. 10cm.  

16/ Áp suất khí quyển ở điều kiện chuẩn bằng Pa510.013,1 . Một cơn bão đến gần, chiều cao của cột 

thủyy ngân trên phong vũ biểu giảm đi 20mm so với lúc bình thƣờng. Biết khối lƣợng riêng thủy ngân là 
3/59,13 cmg . Hỏi áp suất khí quyển lúc đó bằng bao nhiêu?  

 Hướng dẫn: Áp suất khí quyển cân bằng với áp suất của cột thủy ngân, do đó ta phải xác định được 
chiều cao cột thủy ngân khi cơn bão đến gần. Muốn vậy trước tiên ta tìm chiều cao của cột thủy ngân 

tiêu chuẩn theo công thức hgpa .. , chiều cao cột thủy ngân khi cơn bảo đến gần là hhh '  

'..' hgpa  .  

17/ Một cánh máy bay có diện tích 25m2, khi máy bay bay theo đƣờng thẳng nằm ngang với vận tốc đều 

thì vận tốc dòng khí ở dƣới cánh máy bay là 60m/s còn phía trên cánh là 80m/s. Biết khối lƣợng riêng 

của không khí là 1,21kg/m3. xác định lực nâng tác dụng vào hai cánh máy bay.  

 Hướng dẫn: sử dụng định luật Bé- nu-li cho hai vị trí trên và dưới cánh máy bay để tìm độ chênh lệch 

áp suất là: )(
2

1 2

1

2

2 vvp   , từ đó xác định lực nâng hai cánh máy bay là SpF 2. .  

18/ Một ống Pi-tô trên máy bay đang bay ở tầm cao, đo đƣợc độ chênh lệch áp suất giữa hai nhánh là 

180 Pa. Hỏi vận tốc máy bay lúc đó bằng bao nhiêu? cho biết khối lƣợng riêng của khí quyển ở độ cao 
đó là 0,031kg/m3.  
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 Hướng dẫn: áp dụng công thức 
kkKK

phg
v



 





22
.  

 

IV. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:  
1. Chọn câu sai.  

 A. Trong một ống dòng nằm ngang, ở nơi nào có tốc độ lớn thì Áp suất tĩnh nhỏ, nơi nào có tốc độ 

nhỏ thì Áp suất tĩnh lớn.  

 B. Định luật Béc – nu – li Áp dụng cho chất lỏng và chất khí chảy onå định.  

 C. Áp suất toàn phần tại một điểm trong ống dòng nằm ngang tghì tỉ lệ bậc nhất với vận tốc dòng.  

 D. Trong một ống dòng nằm ngang nơi nào có đƣờng dòng càng nằm xít nhau thì Áp suất tĩnh càng 

nhỏ.  

2. Chọn câu sai:  

 A. trong ống nằm ngang, nơi nào có vận tốc lớn thì Áp suất tĩnh nhỏ và ngƣợc lại 
 B. định luật Becnuli Áp dụng cho chất lỏng và chất khí chảy ổn định  

 C. Áp suất toàn phần tại một điểm trong ống dòng nằm ngang thì tỉ lệ bậc nhất với vận tốc dòng  

 D. trong ống dòng nằm ngang nơi nào các đƣờng dòng càng xít nhau thì Áp suất tĩnh càng nhỏ 

3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của Áp suất? 

 A. Pa  B. N. m2  C. atm  D. Torr.  

4. Gọi v1, v2 là vận tốc của chất lỏng tại các đoạn của ống có tiết diện S1, S2 (cùng ống). Biểu thức liên 

hệ nào sau đây là đúng? 

 A. S1. v1 = S2. v2.  B. 
1

1

v

S
= 

2

2

v

S
  C. S1. S2 = v1v2.  D. S1 + S2 = v1 + v2.  

5. Chất lỏng chảy ổn định khi:  

 A. Vận tốc dòng chảy nhỏ.  B. Chảy cuộn, xoáy.  

 C. Vận tốc dòng chảy lớn.  D. Cả ba đáp án trên.  

6. Đƣờng dòng là:  

 A. Đƣờng chuyển động của các phần tử chất lỏng.  

 B. Quỹ đạo chuyển động của các phần tử của chất lỏng.  

 C. Đƣờng chuyển động của mỗi phần tử chất lỏng, khi chất lỏng chảy ổn định.  

 D. Cả ba đáp án trên.  

7. Ống dòng là:  

 A. Là tập hợp của một số đƣờng dòng khi chất lỏng chảy ổn định.  
 B. Là một phần của chất lỏng chảy ổng định.  

 C. Là một phần của chất lỏng chuyển động có mặt biên tạo bởi các đƣờng dòng.  

 D. Cả ba đáp án trên.  

8. Định luật Béc-ni-li:  

 A. constvρ
2

1
p 2  .  

 B. 2

22

2

11 vρ
2

1
pvρ

2

1
p  .  

 C. trong ống dòng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ là một hằng số.  

 D. Cả ba đáp án trên.  

9. Trong ống nằm ngang, ở tiết diện 10 cm2 thì chất lỏng có vận tốc 3m/s. Để chất lỏng đạt vận tốc 5 m/s 

thì ống phải có tiết diện bao nhiêu? 

 A. 6. 10-4 m2;  B. 6 m2;  C. 0,6. 10-5m2;  D. 0. 06 m2.  

10. Một ống nƣớc nằm ngang có đoạn bị thắc. Biết tổng Áp suất động và Áp suất tĩnh tại một điểm có 

vận tốc 10 (m/s) là 8. 104 PA. Với khối lƣợng riêng của nƣớc là 1000 kg/m3 thì Áp suất tĩnh ở điểm đó 

là:  

 A. 8. 104 Pa.  B. 5. 104 Pa.  C. 3. 104 Pa.  D. Tất cả đều sai.  

11. Chọn phát biểu sai về chuyển động của chất lỏng.  

 A. Các đƣờng dòng không cắt nhau.  

 B. Tiết diện ngang ống dòng càng lớn thì mật độ đƣờng dòng càng nhỏ.  
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 C. Định luật bảo toàn dòng S1v1 = S2v2 thể hiện bảo toàn động lƣợng.  

 D. Vận tốc chất lỏng càng lớn thì các đƣờng dòng càng mau dầy đặc.  

12. Chọn phát biểu đúng về định luật Becnuli:  

 A. Trên một ống dòng nằm ngang nơi nào chất lỏng chảy nhanh thì Áp suất tĩnh lớn.  

 B. Ở cùng độ cao, Chất lỏng chảy càng chậm Áp suất càng lớn.  

 C. Nếu ống dòng nằm ngang thì Áp suất chất lỏng nhƣ nhau ở mọi điểm.  

 D. Dọc một ống dòng tổng Áp suất tĩnh p và Áp suất động 21

2
v  không đổi.  

13. Trong ống nằm ngang tại vị trí có tiết diện S =8cm2 nƣớc có vận tốc là 5m/s. vị trí thứ hai có diện 

tích là 5cm2 có Áp suất 2. 105N/m2.  

I. lƣu lƣợng nƣớc đi qua ống là 
 A. 40m3/ph  B. 6,6m3/ph  C. 0,66m3/ph  D. 0,24m3/ph 

II. vận tốc nƣớc tại vị trí thứ hai là 

 A. 6m/s  B. 8m/s  C. 16m/s  D. 24m/s 

14. Lƣu lƣợng nƣớc trong ống nằm ngang là 6m3/phút. Vận tốc của chất lỏng tại một điểm của ống có 

đƣờng kính 20cm là:  

 A. 0,318m/s  B. 3,18m/s.  C. 31,8m/s.  D. Một giá trị khác.  

15. Áp suất ở những điểm có độ sâu……………………. thì…………….  

 A. Khác nhau, giống nhau.  B. Giống nhau, khác nhau.  

 C. Khác nhau, khác nhau.  D. Cả 3 đáp án đều sai.  
16. Khi chảy ổn định, lƣu lƣợng chất lỏng trong một ống dòng là:  

 A. Luôn thay đổi.  B. Không đổi.  C. Không xác định.  D. Lúc đổi lúc không.  

17. Lƣu lƣợng nƣớc trong một ống nằm ngang là 2m3/phút. Tại một điểm ống có đƣờng kính 10cm thì 

vận tốc của chất lỏng trong ống là:  

 A. 1m/s.  B. 2m/s C. 1,06m/s  D. 3m/s.  

18. Chọn câu trả lời đúng. Trong dòng chảy của chất lỏng  

 A. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các đƣờng dòng càng sít nhau  

 B. Nơi có vận tốc càng bé thì ta biểu diễn các đƣờng dòng càng sít nhau 

 C. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các đƣờng dòng càng xa nhau 

 D. Nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các đƣờng dòng càng khó  
19. Chất lỏng lí tƣởng là chất lỏng thoả mãn các điều kiện nào sau đây  

 A. Chất lỏng chảy cuộn xoáy  B. Chất lỏng chảy là ổn định  

 C. Chất lỏng không chiụ nén  D. B và C đúng  

20. Dùng ống Ven- tu -ri để đo vận tốc chất lỏng. Tìm vận tốc ở phần ống to, biết rằng khối lƣợng riêng 

chất lỏng ρ =0,85. 103 kg/m3, tiết diện phần ống to bằng 4 lần phần ống nhỏ, độ chênh cột thuỷ ngân ∆p 

= 15mmHg 

 A. 71cm/s  B. 32cm/s  C. 48cm/s  D. 56cm/s  

21. Dùng ống pi-tô để đo tốc độ máy bay. Biết khối lƣợng không khí ρKK = 1,3 kg/m3, khối lƣợng thuỷ 

ngân ρHg = 13,6. 103 kg/m3 gia tốc g = 9,7 m/s2 độ chênh cột thuỷ ngân là h =15cm. Tốc độ máy bay là  
 A. 735km/h  B. 812 km/h  C. 628 km/h  D. 784km/h  

 

***************************************************** 

1. Chọn phát biểu sai  

 A. Áp suất có giá trị bằng lực trên một đơn vị diện tích  

 B. Áp suất là nhƣ nhau tại tất cả các điểm trên cùng một mặt nằm ngang  

 C. Áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì nhƣ nhau  

 D. Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi phƣơng là nhƣ nhau  

2. Biết khối lƣợng riêng của nƣớc là 103 kg/m3 và áp suất khí quyển là pa=105 Pa. Lấy g= 10m/s2. Độ sâu 
mà áp suất tăng gấp năm lần so với mặt nƣớc là  

 A. 20m  B. 30m  C. 40m  D. 50m 

3. Một máy nâng thuỷ lực dùng không khí nén lên một píttông có bán kính 10cm. Áp suất đƣợc truyền 

sang một pítông khác có bán kính 20cm. Để nâng một vật có trọng lƣợng 5000N. Khí nén phải tạo ra 

một lực ít nhất bằng bao nhiêu? 

 A. 1250N  B. 2500N  C. 5000N  D. 10000N 
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4. Trong một máy ép dùng chất lỏng, mỗi lần píttông nhỏ đi xuống một đoạn h =0,2m thì píttông lớn 

đƣợc nâng lên một đoạn H = 0,01m. Nếu tác dụng vào pittông nhỏ một lực f = 500N thì lực nén lên 

pittông lớn lực F có độ lớn là:  A. 10N  B. 100N  C. 1000N 

 D. 10000N 

5. Nguyên lí Pa-xcan đƣợc ứng dụng khi chế tạo:  

 A. Động cơ xe môtô  B. động cơ phản lực  C. máy nén thuỷ lực  D. máy bơm nƣớc  

6. Tác dụng một lực f = 500N lên píttông nhỏ của một máy ép dùng nƣớc. Diện tích của píttông nhỏ là 

3cm2, của píttông lớn là 150cm2. Lực tác dụng lên píttông lớn là  
 A. F = 2,5. 103 N  B. F = 2,5. 104 N  C. F = 2,5. 105 N  D. F = 2,5. 106 N  

7. Chọn phát biểu đúng về đặc điểm của áp suất chất lỏng trong một ống dòng nằm ngang 

 A. Nơi nào có áp suất động lớn thì áp suất tĩnh nhỏ và ngƣợc lại  

 B. Áp suất tĩnh tỉ lệ nghịch với áp suất động  

 C. Áp suất động tỉ lệ với vận tốc chất lỏng  

 D. Áp kế thuỷ ngân chỉ đo đƣợc áp suất tĩnh không đo đƣợc áp suất động  

 

8. Chọn câu sai trong các câu sau:  

 A. Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất tác dụng từ trên xuống lớn hơn từ dƣới lên  
 B. Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi phƣơng là nhƣ nhau  

 C. Áp suất tĩnh ở những điểm của chất lỏng có độ sâu khác nhau là khác nhau  

 D. Áp suất có giá trị bằng lực trên một đơn vị diện tích  

9. Lực mà chất lỏng nén lên vật có 

 A. phƣơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống  B. phƣơng thẳng đứng, chiều từ dƣới lên  

 C. phƣơng vuông góc với mặt vật  D. có phƣơng và chiều bất kì  

10. Chọn câu sai trong các câu sau  

 A. Áp suất tuyệt đối ở độ sâu h lớn hơn áp suất khí quyển  

 B. hiệu của áp suất tĩnh p ở độ sâu h và áp suất khí quyển là ρVh  
 C. Hình dạng của bình chứa không ảnh hƣởng tới áp suất p  

 D. Áp suất pA và pB tại hai điểm A và B trên cùng một độ cao là nhƣ nhau  

11. Hai píttông của một máy ép dùng chất lỏng có diện tích S1 và S2 = 1,5S1. Nếu tác dụng vào pittông 

nhỏ một lực 20N thì lực tác dụng vào pittông lớn sẽ là:  

 A. 30N  B. 20N  C. 60N  D. 45N 

12. Tác dụng một lực F1 vào píttông có diện tích S1 của một máy ép dùng chất lỏng thì lực tác dụng vào 

píttông có diện tích S2 là F. Nếu giảm diện tích S1 đi 2 lần thì lực tác dụng vào píttông có diện tích S2 là 

250N. Lực F tác dụng vào píttông có diện tích S2 lúc đầu là  

 A. 250N  B. 100N  C. 150N  D. 125N 
13. Dùng một lực để ấn píttông có diện tích S1 của một máy nén dùng chất lỏng đi xuống một đoạn d1 

=10cm thì píttông có diện tích S2 = 2S1/3 dịch chuyển một đoạn d2 là  

 A. d2 = 10cm  B. d2 = 15cm  C. d2 = 20cm  D. d2 = 30cm 

14. Dùng một lực F1 để tác dụng vào píttông có diện tích S1 của một máy nén dùng chất lỏng. Nếu tăng 

F1 lên hai lần và giảm diện tích S1 đi hai lần thì lực tác dụng vào píttông có diện tích S2 sẽ  

 A. tăng lên 4 lần  B. tăng lên hai lần  C. tăng lên tám lần  D. không thay đổi 

15. Dùng một lực F tác dụng vào píttông có diện tích S1 =120cm2 của một máy nén dùng chất lỏng để 

nâng đƣợc ôtô khối lƣợng 1600kg đặt ở píttông có diện tích S2. Hỏi vẫn giữ nguyên độ lớn của F mà 

muốn nâng một ôtô có khối lƣợng 2400kg thì S/
1 phải có giá trị bao nhiêu? 

 A. 80cm2  B. 200cm2  C. 280cm2  D. 320cm2  

16. Chất lỏng chảy trong ống dòng nằm ngang, trong đoạn tiết diện S1 có vận tốc v1 = 1,5m/s. Vận tốc 

của chất lỏng tại đoạn ống có S2 =1,5S1 là:  

 A. 1,5 m/s  B. 1 m/s  C. 2,25 m/s  D. 3m/s 

17. Hai đoạn của một ống dòng nằm ngang có tiết diện là S1 và S2. Muốn vận tốc chảy trong hai đoạn 

ống này là v1 = 2 m/s và v2 = 3m/s thì tỉ số giữa S1 và S2 là  

 A. 
S 31

S 2
2

   B. 
S
1

S 2
2

1
   C. 

S 21

S 3
2

   D. 
S
1

S 2
2

1
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18. Vận tốc chảy ổn định trong đoạn ống dòng có tiết diện S1 là v1 vận tốc trong đoạn ống dòng có tiết 

diện S2 là v2. Nếu tăng S1 lên hai lần và giảm S2 đi hai lần thì tỉ số vận tốc giữa 

/
v
1
/

v
2

 sẽ  

 A. không đổi  B. tăng lên hai lần  C. tăng lên 4 lần  D. giảm đi 4 lần 

19. Vận tốc chảy trong ống dòng có tiết diện S1 là v1 = 2m/s thì vận tốc trong đoạn ống dòng có tiết diện 

S2 là v2. Nếu giảm diện tích S2 đi hai lần thì vận tốc trong đoạn ống dòng có diện tích /
S

2
 là /

2v  = 0,5 

m/s. Vận tốc trong đoạn ống dòng có diện tích S2 lúc ban đầu là  

 A. 0,5 m/s  B. 1m/s  C. 1,5 m/s  D. 2,5 m/s 
20. Lƣu lƣợng nƣớc trong ống dòng nằm ngang là 0,01m3/s. Vận tốc của chất lỏng tại nới ống dòng có 

đƣờng kính 4cm là:  

 A. 4/π (m/s)  B. 10/π (m/s)  C. 25/π (m/s)  D. 40/π (m/s) 

21. Một ống bơm dầu có đƣờng kính 5cm. Dầu đƣợc bơm với áp suất 2,5atm với lƣu lƣợng 240lít trong 

một phút. Ống dẫn dầu có đoạn thắt lại với đƣờng kính chỉ còn 4cm. Tìm vận tốc và áp suất dầu qua 

đoạn thắt nhỏ; biết chúng nằm ngang 

 A. 3,18 m/s; 2,47 atm  B. 2,035 m/s; 2,47atm  C. 3,18 m/s;2,74atm  D. 2,035 m/s; 2,74atm 

22. Một máy bay đang bay trong không khí có áp suất p =105Pa và khối lƣợng riêng ρ = 1,29kg/m3. 

Dùng ống Pitô gắn vào thành máy bay, phi công đo đƣợc áp suất toàn phần p = 1,26. 105Pa. Vận tốc của 
máy bay là:  

 A. 180m/s  B. 200m/s  C. 240m/s  D. Một giá trị khác  

23. Trong thí nghiệm bán cầu Ma –đơ-bua năm 1654, hai nửa hình cầu bán kính R = 18cm úp khít vào 

nhau, rồi hút hết không khí bên trong. Hai đàn ngựa khoẻ, mỗi đàn 8 con, gắng sức lắm mới kéo bật hai 

bán cầu ra Cho áp suất khí quyển bằng 1,013. 105PA. Hỏi lực mỗi con ngựa kéo  

 A. 1350N  B. 1126N  C. 895N  D. 1288,4N 

24. Một ống tiêm có đƣờng kính 1cm lắp với một kim tiêm có đƣờng kính 1mm. Nếu bỏ qua ma sát và 

trọng lực thì khi ấn vào píttông với lực 10N thì nƣớc trong ống tiêm phụt ra với vận tốc  

 A. 16 m/s  B. 20m/s  C. 24m/s  D. 36m/s 
25. Tính áp áp lực lên một phiến đá có diện tích 2m2 ở đáy một hồ sâu 30m. Cho khối lƣợng riêng của 

nƣớc là 103kg/m3 và áp suất khí quyển là pa = 1,013. 105 N/m2. Lấy g = 9,8m/s2. 

 ( )(10.906,7 5 NF  ) 

26. Một ống chử U tiết diện hai nhánh bằng nhau, hở hai đầu, chứa thủy ngân. Đổ vào nhánh bên trái 

một lớp nƣớc có chiều cao 6,8 cm. Biết khối lƣợng riêng của thủy ngân gấp 13,6 lần khối lƣợng riêng 

của nƣớc. Hỏi:  

  A. Độ chênh thủy ngân ở hai bên ống là bao nhiêu?  

0,5cm 

  B. Mặt thoáng thủy nhân ở nhánh phải đã dịch lên một khoảng bằng bao nhiêu so với mức cũ? 

 0,25 cm.  
27. Nƣớc có khối lƣợng riêng 1000 kg/m3 chảy qua một ống nằm ngang thu hẹp dần từ tiết diện 

2

1 12cmS   đến 
2

1
2

S
S  . Hiệu áp suất giữa chổ rộng và chổ hẹp là 4122 Pa. Lƣu lƣợng của nƣớc trong 

ống là bao nhiêu?  
 2. 10-3m3/s 

28. Một bình hình trụ đựng nƣớc, có đƣờng kính đáy là 10cm và chiếu cao cột nƣớc là 20cm. Đặt khít 

lên bề mặt thoáng của nƣớc một pít tông có khối lƣợng m = 1kg. xác định áp suất tại đáy bình. Lấy g = 

10m/s2.  

29. Áp suất khí quyển ở điều kiện chuẩn bằng Pa510.013,1 . Một cơn bão đến gần, chiều cao của cột 

thủyy ngân trên phong vũ biểu giảm đi 20mm so với lúc bình thƣờng. Biết khối lƣợng riêng thủy ngân là 
3/59,13 cmg . Hỏi áp suất khí quyển lúc đó bằng bao nhiêu?  

30. Một cánh máy bay có diện tích 25m2, khi máy bay bay theo đƣờng thẳng nằm ngang với vận tốc đều 

thì vận tốc dòng khí ở dƣới cánh máy bay là 60m/s còn phía trên cánh là 80m/s. Biết khối lƣợng riêng 

của không khí là 1,21kg/m3. xác định lực nâng tác dụng vào hai cánh máy bay.  

31. Giữa đáy một thùng nƣớc hình trụ có một lỗ thủng nhỏ. Mực nƣớc trong thùng cách đáy H =30cm. 
Thùng nƣớc đứng yên. Nƣớc chảy qua lỗ với vận tốc nào sau đây  
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 A. 0,34m/s  B. 0,42m/s  C. 0,24m/s  D. 0,43m/s 

******************************************************************************* 

 

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP (THỜI GIAN30’) 

HỌ VÀ TÊN: …………………………………. . THPT: ………………….  

 1. Tập hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lƣợng khí xác định.  

 A. Áp suất, nhiệt độ, khối lƣợng.  B. Áp suất, thể tích, khối lƣợng.  

 C. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.  D. Thể tích, khối lƣợng, Áp suất.  
 2. Một vật đƣợc ném ngang từ độ cao h, trong quá trình vật chuyển động thì:  

 A. Động năng không đổi, thế năng giảm.  B. Động năng và thế năng đều tăng.   

 C. Động năng tăng, thế năng giảm.  D. Động năng và thế năng đều giảm.  

 3. Nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đê 1n thể tích 4 lít thì Áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần: ?  

 A. 2. 5 lần.  B. 1. 5 lần.  C. 3 lần.  D. 2 lần.  

 4. Khi giữ nguyên thể tích nhƣng tăng nhiệt độ thì Áp suất của khí.  

 A. Không kết luận đƣợc  B. Giảm.  C. Không đổi.  D. Tăng.  

 5. Chọn câu sai:  

Một vật đang chuyển động luôn có:  
 A. Động lƣợng.  B. Thế năng.  C. Cơ năng.  D. Động năng.  

 6. Định luật bảo toàn động lƣợng:  

 A. Đúng cho mọi trƣờng hợp 

 B. Chỉ đúng cho hệ kín và va chạm hoàn toàn đàn hồi   

 C. Đúng cho mọi hệ kín.  

 D. Chỉ đúng cho hệ kín và va chạm không đàn hồi.  

 7. Định luật bảo toàn động lƣợng phát biểu:  

 A. Động lƣợng của một hệ là đại lƣợng bảo toàn.   

 B. Động lƣợng của một hệ cô lập có độ lớn không đổi.   
 C. Động lƣợng của một hệ cô lập là đại lƣợng bảo toàn.   

 D. Động lƣợng là đại lƣợng bảo toàn.  

 8. Vật có khối lƣợng 1kg đƣợc thả rơi từ độ cao 20m. tính độ giảm thế năng sau khi vật rơi 1s. Lấy g = 

10m/s2.  

 A. 100J.  B. 25J.  C. 70J.  D. 50J.  

 9. Khi nén đẳng nhiệt thì:  

 A. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi.   

 B. Tất cả đều không xảy ra   

 C. Số phân tử trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với Áp suất.   
 D. Số phân tử trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với Áp suất.  

 10. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôi-lơ-Mariốt:  

 A. P.V= Const.  B. P ~ 1/V.  C. P1V1 = P2V2.  D. P ~V.  

 11. Nén đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy Áp suất của khí tăng lên một lƣợng 50 Pa. 

hỏi Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?.  

 A. 2.5 Pa.  B. 25 Pa.  C. 10 Pa.  D. 100 Pa.  

 12. Chọn phát biểu sai:  

 A. Công của lực đàn hồi phụ thuộc vào dạng đƣờng đi của vật chịu lực   

 B. Công của lực masat phụ thuộc vào dạng đƣờng đi của vật   
 C. Công của trọng lực có thể có giá trị âm hoặc dƣơng   

 D. Công của lực masat phụ thuộc vào dạng đƣờng đi của vật chịu lực  

 13. Biết thể tích của một khối lƣợng khí không đổi. Chất khí ở nhiệt độ 200C có Áp suất p1. Phải đun 

nóng chất khí lên nhiệt độ bao nhiêu để Áp suất tăng lên 3 lần.  

 A. 8190K.  B. 8790C.  C. 8790K.  D. 8190C.  

 14. Một vật đƣợc ném thẳng đứng lên cao, vật đạt độ cao cực đại thì tại đó:  

 A. Động năng bằng nữa thế năng.  B. Động năng cực đại, thế năng cực tiểu.   

 C. Động năng bằng thế năng.  D. Động năng cực tiểu, thế năng cực đại.  

 15. Dƣới tác dụng của lực F, vật có khối lƣợng 10kg tăng vận tốc từ 2 m/s đến 10m/s sau khi đi đƣợc 
một quãng đƣờng 20m. Độ lớn của lực F là:  
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 A. 24N.  B. 26N.  C. 22N.  D. 100J.  

 16. Một vật có khối lƣợng 20kg chuyển động với vận tốc 40cm/s thì động lƣợng của vật (kgm/s) là:  

 A. 2kgm/s.  B. 8kgm/s.  C. 80kgm/s.  D. 5kgm/s.  

 17. Biểu thức tính công của một lực:  

 A. A = F. S  B. A = F. S. Cos   C. A = F. S. sin   D. A = mgh  

 18. Chọn câu đúng:  

 A. Động năng là đại lƣợng vô hƣớng không âm.   

 B. Động năng là đại lƣợng vô hƣớng có thể dƣơng hoặc âm hoặc bằng không.   
 C. Động năng là đại lƣợng có hƣớng.   

 D. Động năng là đại lƣợng vô hƣớng có thể dƣơng hoặc âm.  

 19. Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên, trong quá trình vật chuyển động từ dƣới lên thì:  

 A. Động năng giảm thế năng không đổi.  B. Động năng tăng, thế năng giảm.   

 C. Động năng tăng thế năng không đổi.  D. Động năng giảm, thế năng tăng.  

 20. Một khối khí có thể tích 10 lít, Áp suất 2at, ở nhiệt độ 270C. phải nung nóng chất khí đến nhiệt độ 

bao nhiêu để thể tích của khí tăng lên 2 lần và Áp suất 5at.  

 A. 12270K.  B. 15000K.  C. 15000C.  D. 12270C.  

 21. Một vật chuyển động thẳng đều thì:  
 A. Xung của hợp lực bằng không  B. Tất cả đều đúng.   

 C. Độ biến thiên của động lƣợng bằng không.  D. Động lƣợng của vật không đổi  

 22. Chọn câu đúng:  

 A. Công là đại lƣợng vô hƣớng có giá trị dƣơng hoặc âm.   

 B. Công là đại lƣợng vô hƣớng dƣơng.   

 C. Công là đại lƣợng vô hƣớng, âm.   

 D. Công là đại lƣợng có hƣớng.  

 23. Trong trƣờng hợp nào sau đây động năng của vật thay đổi.  

 A. Vật chuyển động cong.  B. Vật chuyển động thẳng đều.   
 C. Vật chuyển động tròn đều.  D. Vật chuyển động với gia tốc không đổi.  

 24. Đơn vị nào là đơn vị của công?  

 A. Km B. Kwh  C. Kgm  D. Kw  

 25. Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ-Mariot.  

 A. P/V = Const.  B. V/P = Const.  C. P1V2 = P2V1.  D. PV = Const.  

 26. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình. (quá trình đẳng nhiệt).  

 A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.   

 B. Tất cả các qua trình là đẳng quá trình.   

 C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đây pit-tông chuyển động.  
 D. Không khí trong quả bóng bị phơi nắng, nóng lên làm khí nở ra  

 27. Nếu 2 vật chỉ tƣơng tác với nhau thì:  

 A. Động lƣợng của hệ vật luôn thay đổi   

 B. Động lƣợng của mỗi vật và cả hệ luôn không thay đổi   

 C. Động lƣợng của hệ vật luôn không thay đổi  

 D. Động lƣợng của mỗi vật luôn không thay đổi  

 28. Chọn câu đúng nhất:  

 A. Động lƣợng là đại lƣợng bảo toàn.   

 B. Động lƣợng là một véc tơ cùng hƣớng với vận tốc của vật.   
 C. Động lƣợng là đại lƣợng vô hƣớng.   

 D. Động lƣợng là đại lƣợng có hƣớng.  

 29. Một vật trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng một góc   so với phƣơng 

ngang. Đại lƣợng nào không đổi khi vật trƣợt.  

 A. Gia tốc.  B. Động năng.  C. Động lƣợng.  D. Thế năng.  

 30. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công.  

 A. KJ.  B. N. m.  C. HP.  D. W. h.  

  



Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  174   

  

 

 

I. KIẾN THỨC:  

A. Phƣơng pháp giải bài toán định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot  
 - Liệt kê hai trạng thái 1(p1, V1) và trạng thái 2 (p2, V2) 

 - Sử dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot:  p1V1 = p2V2 

Chú ý: khi tìm p thì V1, V2 cùng đơn vị và ngƣợc lại.  
* Một số đơn vị đo áp suất:  

 1N/m2 = 1Pa 

 1at = 9,81. 104 Pa 

 1atm = 1,031. 105 Pa 

 1mmHg = 133Pa = 1torr 

 B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9(l) đến thể tích 6 (l) thì thấy áp suất tăng lên một lƣợng 

40p kPa  . Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 

Giải 
 - Gọi p1 là áp suất của khí ứng với V1 = 9 (l) 

 - Gọi p2 là áp suất ứng với p2 = p1 + p  

 - Theo định luật luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot. p1V1 = p2V2 

  
1 1

9 6.p p p    
1
2. 2.40 80p p kPa      

Bài 2: Xi lanh của một ống bom hình trụ có diện tích 10cm2, chiều cao 30 cm, dùng để nén không khí 

vào quả bóng có thể tích 2,5 (l). Hỏi phải bom bao nhiêu lần để áp suất của quả bóng gấp 3 lần áp suất 

khí quyển, coi rằng quả bóng trƣớc khi bom không có không khí và nhiệt độ không khí không đổi khi 

bom.  

Giải 
- Mỗi lần bom thể tích không khí vào bóng là Vo = s. h = 0,3 (l) 

- Gọi n là số lần bom thì thể tích V1 = n. Vo là thể tích cần đƣa vào bóng ở áp suất p1 = po 

Theo bài ra, ta có:  P2 = 3p1 và V2 = 2,5 (l) 

Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot  

 n. p1. Vo = p2. V2
2 2 1

1 1

. 3 .2,5
25

. .0,3
o

p V p
n

p V p

     

Vậy số lần cần bom là 25 lần.  

Bài 3: Ngƣời ta điều chế khí hidro và chứa vào một bình lớn dƣới áp suất 1atm ở nhiệt độ 20oC. Tính 

thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ có thể tích 20lít ở áp suất 25atm. Coi quá trình 

này là đẳng nhiệt.  

Giải 

Trạng thái 1: V1 =?;   p1 = 1atm; 
Trạng thái 2: V2 = 20l; p2 = 25atm.  

Vì quá trình là đẳng nhiệt, nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte cho hai trạng thái khí (1) và (2):  

p1V1 = p2V2 => 1. V1 = 25. 20 => V1 = 500lít 

Bài 4: Ngƣời ta biến đổi đẳng nhiệt 3g khí hidro ở điều kiện chuẩn (po=1atm và To= 273oC) đến áp suất 

2atm. Tìm thể tích của lƣợng khí đó sau khi biến đổi.  

Giải 

+Thể tích khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn: Vo = n. 22,4 = 


m
. 22,4 = 33,6 (lít) 

Trạng thái đầu: po = 1atm; Vo = 33,6 lít; 

Trạng thái sau: p = 2atm; V =? 

Vì đây là quá trình đẳng nhiệt, nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte cho hai trạng thái trên:  

pV = poVo <=> 2. V = 1. 33,6 => V= 16,8lít.  

ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt 30 

https://giasutrongtin.vn/
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Bài 5: Mỗi lần bom đƣa đƣợc Vo = 80 cm3 không khí vào ruột xe. Sau khi bom diện tích tiếp xúc của nó 

với mặt đƣờng là 30cm2, thể tích ruột xe sau khi bom là 2000cm3, áp suất khí quyển là 1atm, trọng 

lƣợng xe là 600N. Tính số lần phải bom (coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bom).  

Giải 

- Gọi n là số lần bom để đƣa không khí vào ruột xe.  

Vậy thể tích không khí cần đƣa vào ruột xe là V1 = nVo = 80n cm3 

Và áp suất p1 = 1atm.  

Áp suất p2 sau khi bom là  

p2 = 5
600

2.10 2

0,003

Pa atm  và thể tích V2 = 2000cm3.  

Vì quá trình bom là đẳng nhiệt nên:     
1 1 2 2

. 80 2000.2 50pV p V n n  

Vậy số lần cần bom là 50 lần.  

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là 101,7. 103PA. Khi 

hít vào áp suất của phổi là 101,01. 103PA. Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít 

vào bằng:  

 A. 2,416 lít  B. 2,384 lít  C. 2,4 lít  D. 1,327 lít 

Câu 2: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm ở nhiệt độ không đổi ngƣời ta 

dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng:  

 A. 1   B. 2  C. 3  D. 4 

Câu 3: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên 

của thể tích theo áp suất nhƣ hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 0,5kN/m2 thì thể tích 

của khối khí bằng:  

 A. 3,6m3  B. 4,8m3  

 C. 7,2m3  D. 14,4m3 

Câu 4: Một bọt khí có thể tích 1,5cm3 đƣợc tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dƣới 

mực nƣớc biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nƣớc thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ của 
bọt khí là không đổi, biết khối lƣợng riêng của nƣớc biển là 103kg/m3, áp suất khí quyển là p0 = 105Pa và 

g = 10m/s2.  

 A. 15cm3  B. 15,5cm3  C. 16cm3  D. 16,5cm3 

Câu 5: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân 

dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 

15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở 

dƣới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng:  

 A. 20cm  B. 23cm  C. 30cm  D. 32cm 

Câu 6: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 

16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí 

quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 300 đối với phƣơng thẳng đứng, 

đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng:  

 A. 14cm  B. 16cm  C. 20cm  D. 22cm 

Câu 7: Số Avôgađrô NA có giá trị đƣợc xác định bởi:  

 A. Số phân tử chứa trong 22,4 lít khí Hiđrô    

 B. Số phân tử chứa trong 18g nƣớc lỏng 

 C.  Số phân tử chứa trong 12g cácbon của một chất hữu cơ  

 D. Cả A, B, C.  

Câu 8: Cặp số liệu nào sau đây của một chất giúp ta tính đƣợc giá trị của số Avôgađrô? 
 A. Khối lƣợng riêng và khối lƣợng mol   

 B. Khối lƣợng mol và thể tích phân tử  

 C. Khối lƣợng mol và khối lƣợng phân tử   

 D. Cả 3 cách A, B, và C 

Câu 9: Các phân tử khí lí tƣởng có các tính chất nào sau đây:  

 A. Nhƣ chất điểm, và chuyển động không ngừng  

 B. Nhƣ chất điểm, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau 
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 C. Chuyển động không ngừng, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau  

 D. Nhƣ chất điểm, chuyển động không ngừng, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau 

Câu 10: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất nào? 

 A. Nhƣ chất điểm, và chuyển động không ngừng  

 B. Nhƣ chất điểm, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau 

 C. Chuyển động không ngừng, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau  

 D. Nhƣ chất điểm, chuyển động không ngừng, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau 

Câu 11: Các phân tử chất rắn và chất lỏng có các tính chất nào sau đây:  
 A. Nhƣ chất điểm, và chuyển động không ngừng  

 B. Nhƣ chất điểm, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau 

 C. Chuyển động không ngừng, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau  

 D. Nhƣ chất điểm, chuyển động không ngừng, tƣơng tác hút hoặc đẩy với nhau 

Câu 12: Theo thuyết động học phân tử các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này 

áp dụng cho: 

  A. Chất khí   B. chất lỏng  

 C. chất khí và chất lỏng   D. chất khí, chất lỏng và chất rắn 

Câu 13: Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí? 
 A. Dao động quanh vị trí cân bằng  B. Luôn luôn tƣơng tác với các phân tử khác 

 C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao  D. Cả A, B, và C 

Câu 14: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:  

 

 

 

 

 

Câu 15: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:  
 

 

 

 

 

Câu 16: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:  

 

 

 
 

 

Câu 17: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:  

 

 

 

 

 

Câu 18*: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lƣợng khí nhất định, mật độ phân tử khí(số phân tử khí 
trong 1 đơn vị thể tích) thay đổi nhƣ thế nào? 

 A. Luôn không đổi    B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất  

 C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất  D. chƣa đủ dữ kiện để kết luận 

Câu 19: Một lƣợng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột 

thủy ngân có chiều dài h (mmHg) nhƣ hình vẽ, phần cột khí bị giam trong ống có 

chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Dựng ống thẳng đứng, 

miệng ống hƣớng lên trên thì chiều dài cột khí trong ống là:  

 A. l’ =   B. l’ =    
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 C. l’ =   D. l’ =   

Câu 20: Một lƣợng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột thủy ngân có chiều 

dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị 
mmHg. Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hƣớng xuống dƣới, giả sử thủy ngân không chảy khỏi ống thì 

chiều dài cột khí trong ống là:  

 A. l’ =   B. l’ =   C. l’ =   D. l’ =   

Câu 21: Một lƣợng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột 
thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là l0,  

p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Đặt ống nghiêng góc α = 600 so với 

phƣơng thẳng đứng, miệng ống hƣớng xuống, giả sử thủy ngân không chảy ra ngoài  

thì chiều dài cột khí trong ống là:  

 A. l’ =   B. l’ =   C. l’ =   D. l’ =   

Câu 22: Ống thủy tinh dài 60cm đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dƣới. Một cột 

không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí 

quyển là 80cmHg, lật ngƣợc ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dƣới, coi nhiệt độ không 

đổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân còn lại trong ống có độ cao bao 

nhiêu? 

 A. 10cm  B. 15cm  C. 20cm  D. 25cm 

Câu 23*: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dƣới. Một cột không khí cao 20cm bị 

giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngƣợc ống lại để 

đầu kín ở trên, đầu hở ở dƣới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lƣợng thủy ngân ban đầu không chảy ra 
ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu? 

 A. 80cm  B. 90cm  C. 100cm  D. 120cm 

Câu 24*: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân nhƣ hình vẽ làm một cột không khí 

bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài l = 56mm, làm cột thủy ngân dâng lên h = 748mmHg, áp 

suất khí quyển khi đó là 768 mmHg. Thay đổi áp suất khí quyển làm cột thủy ngân tụt xuống, 

coi nhiệt độ không đổi, tìm áp suất khí quyển khi cột thủy ngân chỉ dâng lên h’ = 734mmHg:  

 A. 760mmHg  B. 756mmHg  C. 750mmHg  D. 746mmHg 

Câu 25*: Một hồ nƣớc có độ sâu h tính theo m, nhiệt độ nƣớc nhƣ nhau ở mọi nơi. Một bọt khí ở đáy hồ 

nổi lên mặt hồ thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần? Biết p0 là áp suất khí quyển tính theo Pa, ρ là 
khối lƣợng riêng của nƣớc tính theo kg/m3:  

 A. lần  B. (p0 + ρgh) lần  C. lần  D. lần  

Câu 26: Ở điều kiện tiêu chuẩn: 1 mol khí ở 00C có áp suất 1atm và thể tích là 22,4 lít. Hỏi một bình có 

dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 00C có áp suất là bao nhiêu:  

 A. 1,12 atm  B. 2,04 atm  C. 2,24 atm  D. 2,56 atm 

Câu 27: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần: 

 A. 2,5 lần  B. 2 lần  C. 1,5 lần  D. 4 lần  

Câu 28: Ở mặt hồ, áp suất khí quyển p0 = 105Pa. Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên mặt nƣớc thì thể 

tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần, giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ là nhƣ nhau, khối lƣợng riêng 
của nƣớc là 103kg/m3, g = 9,8m/s2:  

 A. 2,98 lần  B. 1,49 lần  C. 1,8 lần  D. 2 lần 

Câu 29: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lƣợng Δp = 50kPa. Áp 

suất ban đầu của khí đó là:  

 A. 40kPa  B. 60kPa  C. 80kPa  D. 100kPa 

Câu 30: Đồ thị biểu diễn hai đƣờng đẳng nhiệt của cùng một lƣợng khí lí tƣởng  

biểu diễn nhƣ hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đƣờng đẳng nhiệt này là:  

 A. T2 > T1  B. T2 = T1  

 C.  T2 < T1  D. T2 ≤ T1  
Câu 31: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy 

xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít – tông theo chiều nào, một 

đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí 
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không đổi trong quá trình trên:  

 A. Sang phải 5cm    B. sang trái 5cm  

 C. sang phải 10cm    D. sang trái 10cm 

Câu 32: Một khối khí lí tƣởng xác định có áp suất 1 atm đƣợc làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ 

không đổi thì thể tích biến đổi một lƣợng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là:  

 A. 4 lít  B. 8 lít  C. 12 lít  D. 16 lít 

Câu 33*: Một lƣợng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông 

đóng kín nhƣ hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp 
suất ngoài là 100kPA. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang trái 

2cm? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt.  

 A. 60N  B. 40N  C. 20N  D. 10N  

Câu 34*: Một lƣợng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông 

đóng kín nhƣ hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất 

ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang phải 2cm? Bỏ 

qua mọi ma sát,  

coi quá trình trên đẳng nhiệt.  

 A. 20N  B. 60N  C. 40N  D. 80N  
Câu 35: Nếu áp suất của một lƣợng khí lí tƣởng xác định biến đổi 2. 105Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. 

Nếu áp suất cũng của lƣợng khí trên biến đổi 5.105Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi 

trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là:  

 A. 2. 105Pa,8 lít  B. 4. 105Pa,9 lít  C. 4. 05Pa,12 lít  D. 2. 105Pa,12 lít  

Câu 36: Một bình kín đựng khí Heli chứa N = 1,505. 1023 nguyên tử khí Heli ở 00C và có áp suất trong 

bình là 1 atm. Thể tích của bình đựng khí là:  

 A. 5,6 lít  B. 11,2 lít  C. 22,4 lít  D. 28 lít 

Câu 37: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariốt đối với lƣợng khí xác định ở hai 

nhiệt độ khác nhau với T2 > T1? 
 

 

 

 

 

 

Câu 38: Một bình có thể tích 5,6 lít chứa 0,5 mol khí ở 00C, áp suất trong bình là:  

 A. 1 atm  B. 2atm  C. 4atm  D. 0,5atm 

Câu 39: Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:  
 A. 4   B. 3  C. 2  D. áp suất không đổi  

Câu 40*: Dùng ống bơm bơm một quả bong đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy đƣợc 50cm3 không khí ở áp 

suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không 

đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là:  

 A. 1,25 atm  B. 1,5 atm  C. 2 atm  D. 2,5 atm 
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I. KIẾN THỨC:  

A. Phƣơng pháp giải bài toán định luật Sac - lơ 
 - Liệt kê hai trạng thái 1(p1, T1) và trạng thái 2 (p2, T2) 

 - Sử dụng định luật Sac – lơ:  1 2

1 2

p p

T T
  

Chú ý: khi giải thì đổi toC ra T(K):  T(K) = toC + 273  

- Định luật này áp dụng cho lƣợng khí có khối lƣợng và thể tích không đổi.  

B. Bài tập vận dụng 

Bài 1: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ, khi đèn sáng nhiệt độ của bóng đèn là 400oC, áp suất trong 

bóng đèn bằng áp suất khí quyển 1atm. Tính áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chƣa sang ở 22oC.  

Giải 
Trạng thái 1 Trạng thái 2 
T1 = 295K  T2 = 673K 

 P1 =? P2 = 1atm 

 Theo ĐL Sác – lơ :   1 2

1

1 2

0,44
p p

p atm

T T

 

Bài 2: Đun nóng đẳng tích một khối khí lên 20oC thì áp suất khí tăng thêm1/40 áp suất khí ban đầu. tìm 

nhiệt độ ban đầu của khí.  

Giải 

- Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ của khí lúc đầu 

- Gọi p2, T2 là áp suất và nhiệt độ khí lúc sau 

Theo định luật Sác – lơ:   1 2 1 2

1

1 2 2

.p p p T
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T T p

 

Với p2 = p1 + 
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Bài 3: Nếu nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn tăng từ nhiệt độ t1 = 15oC đến nhiệt độ t2 = 300oC thì áp suất 

khi trơ tăng lên bao nhiêu lần? 

Giải 

Trạng thái 1: T1= 288K; p1; 

 Trạng thái 2: T2 = 573; p2 = kp1.  

Vì quá trình là đẳng tích, nên ta áp dụng định luật Charles cho hai trạng thái khí (1) và (2):  

p1T2 = p2T1 => 573p1 = 288. kp1 => k = 
96

191

288

573
  ≈ 1,99 

Vậy áp suất sau khi biến đổi gấp 1,99 lần áp suất ban đầu.  

C. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:  

Câu 1: Một khối khí lí tƣởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp 

suất trong bình sẽ:  

 A. Có thể tăng hoặc giảm  B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ  
 C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ  D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ 

Câu 2: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:  

 A. Nƣớc đông đặc thành đá  B. tất cả các chất khí hóa lỏng  

 C. tất cả các chất khí hóa rắn  D. chuyển động nhiệt phân tử hầu nhƣ dừng lại 

Câu 3: Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B có thể tích không đổi nhƣ hình vẽ. 

Nhận xét nào sau đây là sai:  

 ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ - QT ĐẲNG TÍCH 

 

3

1 

https://giasutrongtin.vn/


Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  180   

 A. Hai đƣờng biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm – 2730C  

 B. Khi t = 00C, áp suất của khối khí A lớn hơn áp suất của khối khí B 

 C. Áp suất của khối khí A luôn lớn hơn áp suất của khối khí B tại mọi 

nhiệt độ 

 D. Khi tăng nhiệt độ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất 

của khối khí A 

Câu 4: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì 

nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi:  
 A. 2730C  B. 2730K  C. 2800C  D. 2800K 

Câu 5*: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm2 luôn đƣợc áp chặt bởi một lò xo có độ 

cứng k = 1300N/m và luôn bị nén 1cm, Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển p0 = 105Pa, có nhiệt 

độ 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu van sẽ mở ra? 

 A. 3900C  B. 1170C  C. 35,10C  D. 3510C 

Câu 6: Một bình chứa N = 3,01. 1023 phân tử khí Heli. Khối lƣợng khí Heli chứa trong bình là:  

 A. 2g  B. 4g  C. 6g  D. 8g 

Câu 7: Một bình chứa N = 3,01. 1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ trong bình là 00C và áp suất là 

1atm. Thể tích của bình là:  
 A. 5,6 lít  B. 11,2 lít  C. 16,8 lít  D. 22,4 lít 

Câu 8: Số phân tử nƣớc có trong 1g nƣớc là:  

 A. 6,02. 1023  B. 3,35. 1022  C. 3,48. 1023  D. 6,58. 1023  

Câu 9: Khi làm nóng một lƣợng khí đẳng tích thì:  

 A. Áp suất khí không đổi  

 B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi  

 C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ  

 D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ 

Câu 10: Một bình nạp khí ở nhiệt độ 330C dƣới áp suất 300kPA. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 
370C đẳng tích thì độ tăng áp suất của khí trong bình là:  

 A. 3,92kPa  B. 3,24kPa  C. 5,64kPa  D. 4,32kPa 

Câu 11: Một lƣợng hơi nƣớc ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 1500C 

đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là:  

 A. 2,75 atm  B. 1,13 atm  C. 4,75 atm  D. 5,2 atm 

Câu 12: Cho đồ thị p – T biểu diễn hai đƣờng đẳng tích của cùng một khối khí xác định 

nhƣ hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích:  

 A. V1 > V2  B. V1 < V2  

 C. V1 = V2  D. V1 ≥ V2  
Câu 13: Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 00C, làm nóng khí đến nhiệt độ 

1020C đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là:  

 A. 2,75 atm  B. 2,13 atm  C. 3,75 atm  D. 3,2 atm 

Câu 14: Một khối khí ở 70C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Đun nóng đẳng tích bình đến 

nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm:  

 A. 40,50C  B. 4200C  C. 1470C  D. 870C 

Câu 15: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí 

trong bình là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí 

trong đèn khi cháy sáng là:  
 A. 5000C  B. 2270C  C. 4500C  D. 3800C 

Câu 16: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban 

đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là:  

 A. 870C  B. 3600C  C. 3500C  D. 3610C 

Câu 17: Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi 

sáng tăng lên là:  

 A. 12,92 lần  B. 10,8 lần  C. 2 lần  D. 1,5 lần 

Câu 18*: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn(00C; 1,013. 105PA. đƣợc đậy bằng một vật có 

khối lƣợng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để 
không khí không đẩy đƣợc nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0 = 105PA.  

A 

B 

0 

p(atm) 

t(0C)  
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 A. 323,40C  B. 121,30C  C. 1150C  D. 50,40C 

Câu 19: Một khối khí đựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là bao 

nhiêu khi ta đun nóng khí đến 870C:  

 A. 4,8 atm  B. 2,2 atm  C. 1,8 atm  D. 1,25 atm 

Câu 20: Cùng một khối lƣợng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác nhau, đồ thị 

thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình đƣợc mô tả nhƣ hình vẽ. Quan 

hệ về thể tích của 3 bình đó là:  

 A. V3 > V2 > V1  B. V3 = V2 = V1   
 C. V3 < V2 < V1  D. V3 ≥ V2 ≥ V1 

 

Đáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C D D A B A B B B A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B B A C B A C D C C 

 

   

 

 

  

  

I. KIẾN THỨC:  

A. Phƣơng pháp giải bài toán định Gay – luy xắc 
- Liệt kê hai trạng thái 1(V1, T1) và trạng thái 2 (V2, T2) 

- Sử dụng định luật Gay – luy- xắc:  
2

2

1

1

T

V

T

V
  

Chú ý: khi giải thì đổi toC ra T(K):  T(K) = toC + 273  

- Định luật này áp dụng cho lƣợng khí có khối lƣợng và áp suất không đổi.  

 B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Một khối khí đem giãn nở đẳng áp từ nhiệt độ t1 = 32oC đến nhiệt độ t2 = 117oC, thể tích khối khí 

tăng thêm 1,7lít. Tìm thế tích khối khí trƣớc và sau khi giãn nở.  

Giải 

Trạng thái 1:  T1 = 305K;  V1 

Trạng thái 2:  T2 = 390K V2 = V1 + 1,7 (lít) 

Vì đây là quá trình đẳng áp, nên ta áp dụng định luật Gay lussac cho hai trạng thái (1) và (2):  

V1T2 = V2T1 => 390V1 = 305(V1 + 1,7) => V1 = 6,1lít 

Vậy  + thể tích lƣợng khí trƣớc khi biến đổi là V1 = 6,1 lít; 

+ thể tích lƣợng khí sau khi biến đổi là V2 = V1 + 1,7 = 7,8lít.  

Bài 2: đun nóng đẳng áp một khối khí lên đến 47oC thì thể tích tăng thêm 1/10 thể tích ban đầu. tìm 

nhiệt độ ban đầu? 

Giải 
Sử dụng định luật Gay – luy- xắc:  

Tính T1 = 290,9K, tính đƣợc t1 = 17,9oC.  

Bài 3: Đun nóng một lƣợng không khí trong điều kiện đẳng áp thì nhiệt độ tăng thêm 3K, còn thể tích 

tăng thêm 1% so với thể tích ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khí? 

Giải 

- Gọi V1, T1 và V2, T2 là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khí ở trạng thái 1 và trạng thái 2.  

Vì quá trình là đẳng áp nên ta có:  1 2

1 2

V V

T T
  hay 2 2

1 1

V T

V T
  2 1 2 1

1 1

V V T T

V T

 
  

Theo bài ra, ta có: 2 1

1

0,01
V V

V


 ;  T2 = T1 +3 

ĐL Gay Luyxắc - QT đẳng áp 
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Vậy: 0,01 = 
1

3

T
  T1 = 300K  t = 27oC 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tƣởng  

xác định, theo nhiệt độ nhƣ hình vẽ. Câu sai là:  

 A. Điểm A có hoành độ bằng – 2730C  

 B. Điểm B có tung độ bằng 100cm3 
 C. Khối khí có thể tích bằng 100cm3 khi nhiệt độ khối khí bằng 136,50C 

 D. Trong quá trình biến đổi, áp suất của khối khí không đổi 

Câu 2: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tƣởng xác định, từ 

trạng thái 1 đến trạng thái 2. Đồ thị nào dƣới đây tƣơng ứng với đồ thị bên 

biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này: 

  

 

 

 
 

 

 

Câu 3: Trong thí nghiệm với khối khí chứa trong một quả bóng kín, dìm nó vào một chậu nƣớc lớn để 

làm thay đổi các thông số của khí. Biến đổi của khí là đẳng quá trình nào sau đây:  

 A. Đẳng áp  B. đẳng nhiệt  C. đẳng tích  D. biến đổi bất kì 

Câu 4: Một thí nghiệm đƣợc thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu và ngăn với 

khí quyển bằng giọt thủy ngân nhƣ hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội bình cầu thì biến đổi 

của khối khí thuộc loại nào? 
 A. Đẳng áp  B. đẳng tích  C. đẳng nhiệt  D. bất kì 

Câu 5: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn quá trình đẳng áp thì hệ tọa độ (y; x) là hệ tọa 

độ:  

 A. (p; T)  B. (p; V)  

 C. (p; T) hoặc (p; V)  D. đồ thị đó không thể biểu diễn quá trình đẳng áp 

Câu 6: Một lƣợng khí lí tƣởng biến đổi trạng thái theo đồ thị nhƣ hình vẽ quá trình 

biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:  

 A. Đẳng tích  B. đẳng áp  

 C. đẳng nhiệt  D. bất kì không phải đẳng quá trình 
Câu 7: Một lƣợng khí lí tƣởng biến đổi trạng thái theo đồ thị nhƣ hình vẽ quá trình  

biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:  

 A. Đẳng tích  B. đẳng áp  

 C. đẳng nhiệt  D. bất kì không phải đẳng quá trình 

Câu 8: Một lƣợng khí lí tƣởng biến đổi trạng thái theo đồ thị nhƣ hình vẽ quá trình  

biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:  

 A. Đẳng tích  B. đẳng áp  

 C. đẳng nhiệt  D. bất kì không phải đẳng quá trình 

Câu 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lƣợng khí lí tƣởng từ 1 đến 
2. Hỏi nhiệt độ T2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T1? 

 A. 1,5  B. 2  C. 3  D. 4 

Câu 10: Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất 

không đổi, thể tích của khí đó ở 5460C là:  

 A. 20 lít  B. 15 lít  

 C. 12 lít  D. 13,5 lít 

Câu 11: 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lƣợng riêng của khí là 

1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là:  

 A. 3270C  B. 3870C  C. 4270C  D. 17,50C 
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Câu 12: Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270cm3 gắn với ống nhỏ 

AB nằm ngang có tiết diện 0,1cm2. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 00C giọt 

thủy ngân cách A 30cm, hỏi khi nung bình đến 100C thì giọt thủy ngân di chuyển 

một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân không chảy 

ra ngoài.  

 A. 130cm  B. 30cm  C. 60cm  D. 25cm  

Câu 13: Cho áp kế nhƣ hình vẽ Câu 12. Tiết diện ống là 0,1cm2, biết ở 00C giọt thủy ngân cách A 30cm, 

ở 50C giọt thủy ngân cách A 50cm. Thể tích của bình là:  
 A. 130cm3  B. 106,2cm3  C. 106,5cm3  D. 250cm3  

Câu 14: Cho đồ thị hai đƣờng đẳng áp của cùng một khối khí xác định nhƣ hình vẽ. Đáp 

án nào sau đây đúng:  

 A. p1 > p2  B. p1 < p2  

 C. p1 = p2  D. p1 ≥ p2  

Câu 15: Ở 270C thể tích của một lƣợng khí là 6 lít. Thể tích của lƣợng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp 

suất không đổi là:  

 A. 8 lít  B. 10 lít  C. 15 lít  D. 50 lít 

Câu 16: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái là: p0; V0; T0. Biến đổi đẳng áp đến 2V0 sau đó 
nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng quá trình trên:  

  

 

 

 

 

 

Câu 17: Một khối khí thay đổi trạng thái nhƣ đồ thị biểu diễn. Sự biến đổi khí  

trên trải qua hai quá trình nào:  
 A. Nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt  

 B. Nung nóng đẳng tích rồi dãn đẳng nhiệt  

 C. Nung nóng đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt  

 D. Nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt 

Câu 18: Một khối khí thay đổi trạng thái nhƣ đồ thị biểu diễn ở hình vẽ Câu 17. Trạng thái cuối cùng 

của khí (3) có các thông số trạng thái là:  

 A. p0; 2V0; T0  B. p0; V0; 2T0  C. p0; 2V0; 2T0  D. 2p0; 2V0; 2T0  

Câu 19: Một lƣợng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 270 C. Đun 

nóng khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lƣợng khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ 
là:  

 A. 4 atm  B. 2 atm  C. 1 atm  D. 0,5 atm 

Câu 20: Có 14g chất khí lí tƣởng đựng trong bình kín có thể tích 1 lít. Đun nóng đến 1270C, áp suất 

trong bình là 16,62. 105PA. Khí đó là khí gì? 

 A. Ôxi  B. Nitơ  C. Hêli  D. Hiđrô 

 

Đáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C B B A C B A D C B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C A B B B C B C A B 
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 I. KIẾN THỨC:  

A. Phƣơng pháp giải bài tập về phƣơng trình trạng thái khí lý tƣởng.  
- Liệt kê ra 2 trạng thái 1 (p1, V1, T1) và 2 (p2, V2, T2).  

- Áp dụng phƣơng trình trạng thái:  1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
  

* Chú ý: luôn đổi nhiệt độ toC ra T(K): T (K) = 273 + to C 

 B. Bài tập vận dụng 

Bài 1: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lƣợng khí ở nhiệt độ 47o C và áp suất 0,7 atm.  

 a. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8atm. Tính nhiệt độ của khí ở 

cuối quá trình nén? 

 b. Ngƣời ta tăng nhiệt độ của khí lên đến 273oC và giữ pit-tông cố định thì áp suất của khí khi đó là 

bao nhiêu? 

Giải 

 a. Tính nhiệt độ T2.  

 TT1    TT2 

P1 = 0,7atm  P2 = 8atm 

V1     V2 = V1/5 

T1 = 320K  T2 =? 

 Áp dụng PTTT khí lý tƣởng,  

Ta có:  1 1 2 2 1
2

1 2 1

8 .320
731

5.0,7

pV p V V
T K

T T V
      

 b. Vì pít- tông đƣợc giữ không đổi nên đó là quá trình đẳng tích:  

Theo định luật Sác – lơ, ta có:     1 3 1 3

3

1 3 1

. 546.0,7
1,19

320

p P p T
p atm

T T T

 

Bài 2: Tính khối lƣợng riêng của không khí ở 100oC, áp suất 2. 105 PA. Biết khối lƣợng riêng của không 

khí ở 0oC, áp suất 1. 105 Pa là 1,29 Kg/m3? 

Giải 

- Ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ To = 273 K và áp suất po = 1,01.105 Pa 

1kg không khí có thể tích là: Vo = 
0

m


= 

1

1,29
= 0,78 m3 

 Ở điều kiện T2 = 373 K, áp suất p2 = 2. 105 Pa, 1kg không khí có thể tích là V2,  

Áp dụng phƣơng trình trạng thái: 0 0 2 2

0 2

. .p V p V

T T
  

  V2 = 0 0 2

0 2

. .

.

p V T

T p
= 0,54 m3 

Vậy khối lƣợng riêng không khí ở điều kiện này là  2 = 
1

0,54
 = 1,85 kg/m3 

Bài 3: Nếu thể tích của một lƣợng khí giảm đi 1/10, áp suất tăng 1/5 và nhiệt độ tăng thêm 160C so với 

ban đầu. Tính nhiệt độ ban dầu của khí.  

Giải 
TT1: p1, V1, T1 

TT2: p2 = 1,2p1, V2 = 0,9V1, T2 = T1 +16 

Từ phƣơng trình trạng thái khí lý tƣởng: 1 1 2 2
1

1 2

.
200

pV p V
T K

T T
    

Bài 4: Pít tông của một máy nén, sau mỗi lần nén đƣa đƣợc 4 lít khí ở nhiệt độ 027 C  và áp suất 1 atm 
vào bình chƣa khí ở thể tích 2m3. tính áp suất của khí trong bình khi phít tông đã thực hiện 1000 lần nén. 

Biết nhiệt độ trong bình là 042 C .  

PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƢỞNG 
33 
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 Giải 

TT1     TT2  

 p1 = 10atm  p2 =? 

V1 = nV = 1000. 4 = 4000l  V2 = 2m3 = 2000l 

T1 = 300K  T2 = 315K 

Áp dụng phƣơng trình trạng thái: 1 1 2 2
2

1 2

.
2,1

pV p V
p atm

T T
    

Bài 5: trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khí dƣới áp suất 1 atm và nhiệt độ 470C. 

Pít tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm3 và áp suất tăng lên tới 15 atm. Tính 

hỗn hợp khí nén.  

Giải 

 TT1    TT2  

 p1 = 1atm  p2 =15atm 

 V1 = 2dm3  V2 = 0,2 dm3  

 T1 = 320K  T2? 

Áp dụng phƣơng trình trạng thái: 1 1 2 2
2 2

1 2

.
480 207opV p V

T K t C
T T

      

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Cho đồ thị thay đổi trạng thái nhƣ hình bên. Nó đƣợc vẽ sang hệ  

trục p – V thì chọn hình nào dƣới đây:  

 

 

 

 
 

 

 

 

Câu 2: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho nhƣ hình vẽ bên. Mô tả nào sau 

đây về hai quá trình đó là đúng:  

 A. Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp  

 B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp 

 C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt  
 D. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt 

Câu 3: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho nhƣ hình vẽ Câu 2. Thực hiện quá trình nào duy nhất để 

từ trạng thái 3 về trạng thái 1:  

 A. Nén đẳng nhiệt  B. dãn đẳng nhiệt  C. nén đẳng áp  D. dãn đẳng áp 

Câu 4: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 105N/m2, nhiệt độ 270C. Thể tích bình xấp xỉ bao 

nhiêu? 

 A. 2,5 lít  B. 2,8 lít  C. 25 lít  D. 27,7 lít 

Câu 5: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 105N/m, nhiệt độ 270C. Nung bình đến khi áp suất 

khí là 5. 105N/m2. Nhiệt độ khí sau đó là:  
 A. 1270C  B. 600C  C. 6350C  D. 12270C 

Câu 6: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên 

nhiệt độ tăng đến 600C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần:  

 A. 2,78  B. 3,2   C. 2,24  D. 2,85 

Câu 7: Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5MPa và nhiệt độ 370C, dùng 

bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay đƣợc bơm đến áp suất 1,05. 105Pa, dung tích mỗi quả là 

10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm đƣợc bao nhiêu quả bóng bay? 

 A. 200  B. 150  C. 214  D. 188 

Câu 8: Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ 300C thì chiếm thể tích là:  

 A. 15,8 lít  B. 12,4 lít  C. 14,4 lít  D. 11,2 lít 

1 

B 
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V0 
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Câu 9: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pitong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 

30 cm chứa một lƣợng khí giống nhau ở 270C. Nung nóng một phần lên 100c, còn phần kia làm lạnh đi 

100C thì pitong dịch chuyển một đoạn là:  

 A. 4cm  B. 2cm  C. 1cm  D. 0,5cm 

Câu 10: Một khí lí tƣởng có thể tích 10 lít ở 270C áp suất 1atm, biến đổi qua hai quá trình: quá trình 

đẳng tích áp suất tăng gấp 2 lần; rồi quá trình đẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lít. Nhiệt độ sau cùng của 

khối khí là:  

 A. 9000C  B. 810C  C. 6270C  D. 4270C 
Câu 11: Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, 

còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100kPa. Coi hỗn hợp 

khí nhƣ chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là:  

 A. 1,5. 106Pa  B. 1,2. 106Pa  C. 1,8. 106Pa  D. 2,4. 106Pa  

Câu 12: Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho nhƣ hình bên. Nếu chuyển đồ thị trên 

sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tƣơng đƣơng:  

 

 

 

 

 

Câu 13: Phƣơng trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của 

một khối khí lí tƣởng xác định:   

 A. pV = const  B. p/T = const  C. V/T = const  D. pV/T = const 

Câu 14: Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lƣợng khí lí tƣởng xác định thì:  

 A. không phụ thuộc vào nhiệt độ  B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 

 C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut  D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối 

Câu 15: Khi làm lạnh đẳng tích một lƣợng khí lí tƣởng xác định, đại lƣợng nào sau đây là tăng? 
 A. Khối lƣợng riêng của khí  B. mật độ phân tử  

 C. pV   D. V/p 

Câu 16: Khi làm nóng đẳng tích một lƣợng khí lí tƣởng xác định, đại lƣợng nào sau đây không đổi? 

 A. n/p  B. n/T  C. p/T  D. nT 

Câu 17: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một 

ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt độ trong các 

bình tƣơng ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình 

thì giọt Hg sẽ chuyển động nhƣ thế nào:  

A. nằm yên không chuyển động  B. chuyển động sang phải  
 C. chuyển động sang trái  D. chƣa đủ dữ kiện để nhận xét 

Câu 18: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. 

Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang nhƣ hình vẽ Câu 17. Nhiệt độ trong các bình tƣơng ứng là 

T1 và T2. Tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lƣợng ΔT nhƣ nhau thì giọt Hg sẽ 

chuyển động nhƣ thế nào:  

A. nằm yên không chuyển động  B. chuyển động sang phải  

 C. chuyển động sang trái  D. chƣa đủ dữ kiện để nhận xét 

Câu 19: Một lƣợng khí lí tƣởng xác định biến đổi theo chu trình nhƣ hình vẽ bên. 

Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p, V) thì đáp án nào mô tả tƣơng đƣơng:  
 

 

 

 

 

Câu 20: Một lƣợng khí lí tƣởng xác định biến đổi theo chu trình nhƣ hình vẽ Câu 19. Nếu chuyển đồ thị 

trên sang hệ trục tọa độ (V, T) thì đáp án nào mô tả tƣơng đƣơng:  
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Câu 21: Một lƣợng khí lí tƣởng xác định biến đổi theo chu trình nhƣ hình vẽ bên. Nếu chuyển đồ thị 

trên sang hệ trục tọa độ (p, T) thì đáp án nào mô tả tƣơng đƣơng: 

  

  

 

 

 

 
Câu 22: Đồ thị nào sau đây không biểu diễn đúng quá trình biến đổi của một khối khí lí tƣởng:  

 

 

 

 

 

 

Câu 23: Trong một động cơ điezen, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 320C đƣợc nén để thể tích giảm 

bằng 1/16 thể tích ban đầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ khối khí sau khi nén 
sẽ bằng:  

 A. 970C  B. 6520C  C. 15520C  D. 1320C 

Câu 24: Một bình chứa khí Hyđrô nén có dung tích 20 lít ở nhiệt độ 270C đƣợc dùng để bơm khí vào 

100 quả bóng, mỗi quả bóng có dung tích 2 lít. Khí trong quả bóng phải có áp suất 1 atm và ở nhiệt độ 

170C. Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng:  

 A. 10atm  B. 11atm  C. 17atm  D. 100atm 

Câu 25: Cho đồ thị quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí nhƣ hình vẽ bên.  

Hãy chỉ ra đâu là nhận xét sai:  

 A. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích 
không đổi.  

 B. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất 

không đổi.  

 C. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi.  

 D. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ tuyệt đối theo thể tích khi áp suất 

không đổi.  

Câu 26: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76cm, đặt thẳng đứng chứa một 

khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối  

khí là 00 C. áp suất khí quyển là 76cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì 
phải đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ:  

 A. 300C  B. 500C  C. 700C  D. 900C 

Câu 27: Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ:  

 A. Giữ không đổi   B. tăng   

 C. giảm   D. chƣa đủ dữ kiện để kết luận 

Câu 28: Biết khối lƣợng mol của cácbon là 12g/mol và hằng số Avogadro là NA = 6,02. 1023 nguyên 

tử/mol. Khối lƣợng của một nguyên tử cácbon là:  

 A. 2.10-23g  B. 2.10-23 kg  C. 2.10-20g  D. 2.10-20 kg  

Câu 29: Một lƣợng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 đƣợc 
biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng 

nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nếu mô tả định tính các quá 

trình này bằng đồ thị nhƣ hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ nào? 

 A. (p, V)   B. (V, T)  

 C. (p, T)   D. (p,1/V) 

Câu 30: Một lƣợng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 đƣợc biến đổi theo một 

chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về 

trạng thái 1 ban đầu. Nhiệt độ lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị nào:  

 A. 1,5T1  B. 2T1  C. 3T1  D. 4,5T1  
Đáp án 

D. không đáp án nào trong A, B, C 
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Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B A C D A C B C C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B C D B D C A D C A 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D C B B C C B A B A 

 

  

 

 

  

  

I. KIẾN THỨC:  

Câu 1: Một bình kín có van điều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105N/m2 ở 270 C. Nung bình đến khi 

áp suất khí là 5. 105N/m2, khi đó van điều áp mở ra và một lƣợng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ 

không đổi khi khí thoát. Sau đó áp suất giảm còn 4. 105 N/m2. Lƣợng khí thoát ra là bao nhiêu:  

 A. 0,8 mol  B. 0,2 mol  C. 0,4 mol  D. 0,1mol 

Câu 2: Hằng số của các khí có giá trị bằng:  

 A. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở 00C 

 B. Tích của áp suất và thể tích chia cho số mol ở 00C 

 C. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ tuyệt đối đó 

 D. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì  
Câu 3: Một bình chứa khí oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250kPa và nhiệt độ 270 C. khối lƣợng khí oxi 

trong bình là:  

 A. 32,1g  B. 25,8g  C. 12,6g  D. 22,4 g 

Câu 4: Một khí chứa trong một bình dung tích 3 lít có áp suất 200kPa và nhiệt độ 160C có khối lƣợng 

11g. Khối lƣợng mol của khí ấy là:  

 A. 32g/mol  B. 44 g/mol  C. 2 g/mol  D. 28g / mol 

Câu 5: Một bình dung tích 5 lít chứa 7g nitơ(N2) ở 20 C. Áp suất khí trong bình là:  

 A. 1,65 atm  B. 1,28atm  C. 3,27atm  D. 1,1atm 

Câu 6: Cho khối lƣợng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không khí nhƣ một 
chất khí thuần nhất. Khối lƣợng mol của không khí xấp xỉ là:  

 A. 18g/mol  B. 28g/mol   C. 29g/mol  D. 30g/mol  

Câu 7: Ở độ cao 10km cách mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6kPa và nhiệt độ vào khoảng 

320K. Coi không khí nhƣ một chất khí thuần nhất có khối lƣợng mol là 28,8 g/mol. Khối lƣợng riêng và 

mật độ phân tử của không khí tại độ cao đó là:  

 A. 0,46kg/m3 và 9,6.1024 phân tử/m3  B. 0,26kg/m3 và 8,6.1024 phân tử/m3  

 C. 0,64kg/m3 và 8,3.1024 phân tử/m3  D. 0,36kg/m3 và 8,84.1024 phân tử/m3  

Câu 8: Cho 4 bình có dung tích nhƣ nhau và cùng nhiệt độ, đựng các khí khác nhau, bình 1 đựng 4g 

hiđro, bình hai đựng 22g khí cacbonic, bình 3 đựng 7g khí nitơ, bình 4 đựng 4g oxi. Bình khí có áp suất 

lớn nhất là:  
 A. Bình 1  B. bình 2  C. bình 3  D. Bình 4 

Câu 9: Căn phòng có thể tích 60m3. Tăng nhiệt độ của phòng từ 100C đến 270C. Biết khối lƣợng riêng 

của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3, áp suất không khí môi trƣờng là áp suất chuẩn. Khối 

lƣợng không khí thoát ra khỏi căn phòng là:  

 A. 2kg  B. 3kg  C. 4kg  D. 5kg 

Câu 10: Hai bình khí lí tƣởng cùng nhiệt độ. Bình 2 có dung tích gấp đôi bình 1, có số phân tử bằng nửa 

bình 1. Mỗi phân tử khí trong bình 2 có khối lƣợng gấp đôi khối lƣợng mỗi phân tử bình 1. Áp suất khí 

trong bình 2 so với bình 1 là:  

 A. Bằng nhau  B. bằng một nửa  C. bằng ¼  D. gấp đôi 
Câu 11: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí 

trong hai phòng khác nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là:  

 A. Bằng nhau    B. Ở phòng nóng nhiều hơn  

 C. Ở phòng lạnh nhiều hơn  D. tùy kích thƣớc của cửa 

Phƣơng trình Clapeyron - Mendeleev 
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Câu 12: Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối lƣợng m1 và m2 

có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ nhƣ hình bên. Mối quan hệ giữa m1 và m2:  

 A. m1> m2  B. m1< m2  

 C. m1= m2  D. thiếu dữ kiện kết luận 

Câu 13: Hai xi lanh chứa cùng một khối lƣợng của hai chất khí khác nhau có khối 

lƣợng mol µ1 và µ2 có đồ thị biến đổi thể tích theo nhiệt độ nhƣ hình bên. Mối 

quan hệ giữa µ1 và µ2:  

 A. µ1>µ2  B. µ1=µ2  
 C. µ1<µ2  D. thiếu dữ kiện kết luận 

Câu 14: Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển. Thể tích 

khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên theo nhiệt độ nhƣ đồ thị bên. Kết luận gì về 

lƣợng khí trong xi lanh? 

 A. Tăng  B. giảm  

 C. không đổi  D. thiếu dữ kiện kết luận 

Câu 15: Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển. Thể tích 

khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên theo nhiệt độ nhƣ đồ thị hình vẽ Câu 14. Kết luận gì về sự biến 

thiên của khối lƣợng riêng của khí?  
 A. Tăng  B. giảm  C. không đổi  D. thiếu dữ kiện kết luận 

Câu 16: Có bao nhiêu mol khí nitơ trong một bình kín có dung tích 0,75 lít ở 260C và ở áp suất 

625mmHg. Biết R = 8,31J/mol. K:  

 A. 0,02mol  B. 0,03mol  C. 0,04mol  D. 0,05mol 

Câu 17: Cho biết khối lƣợng mol của khí Hêli là 4g/mol. Cho R = 8,31J/mol. K. Ở điều kiện tiêu chuẩn 

khối lƣợng riêng của khí này là:  

 A. 0,18g/lít  B. 18g/lít  C. 18kg/m3  D. 18g/m3  

Câu 18: Một khối cầu cứng có thể tích V chứa một khối khí ở nhiệt độ T. Áp suất của khối khí là p. Có 

bao nhiêu mol khí Hêli trong khối cầu:  

 A. 
VT

pR
 B. 

VR

pT
 C. 

RT

pV
 D. 

pV

RT
 

Câu 19: Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung 

tích của bình B gấp đôi bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì:  

 A. Số nguyên tử ở bình A nhiều hơn số nguyên tử ở bình B 

 B. Số nguyên tử ở bình B nhiều hơn số nguyên tử ở bình A 

 C. Số nguyên tử ở hai bình nhƣ nhau 
 D. Mật độ nguyên tử ở hai bình nhƣ nhau 

Câu 20: Một lƣợng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 đƣợc biến đổi theo một 

chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về 

trạng thái 1 ban đầu. Áp suất lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị:  

 A. 1,5p1    B. 2p1  

 C. 3p1   D. không xác định đƣợc vì thiếu dữ kiện 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C A B D C A A D C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C B A B D B A C C A 

 

TỰ LUẬN ÔN TẬP CHƢƠNG VI: CHẤT KHÍ 

Bài 1. Ngƣời ta nén một lƣợng khí trong xilanh có thể tích 5lít ở áp suất 1atm. Nén đẳng nhiệt khí đến 

áp suất 1,5atm. Tính thể tích sau khi bị nén. 

Bài 2. Một lƣợng khí có thể tích 1m3 và áp suất 2atm. Ngƣời ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 

4,5atm. Tính thể tích khí nén. 

Bài 3. Một khối khí ở 00C và áp suất 10atm có thể tích 10lít. Hỏi thể tích của khối khí trên ở điều kiện 

chuẩn? 
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Bài 4. Một bình có dung tích 5lít chứa 0,5mol khí ở nhiệt độ 00C. Tính áp suất của khí trong bình. 

Bài 5. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10lít đến thể tích 4lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần? 

Bài 6. Coi bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên mặt nƣớc. Hỏi thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? 

Bài 7. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9lít đến thể tích 6lít thì thấy áp suất tăng lên một lƣợng Δp = 

50kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 

Bài 8. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 12lít đến thể tích 8lít thì thấy áp suất tăng lên một lƣợng Δp = 

48kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 

Bài 9. Một bình lớn chứa khí hiđrô ở áp suất 105Pa. Hỏi phải lấy một thể tích khí hiđrô bằng bao nhiêu 

cho vào bình nhỏ có thể tích 10lít ở áp suất 2,5.105Pa? Giả sử nhiệt độ của khí không đổi. 

Bài 10. Khí đƣợc nén đẳng nhiệt từ thể tích 15lít đến thể tích 5lít. Áp suất khi đó tăng thêm 

0,75atm. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 

Bài 11. Tính khối lƣợng riêng của ôxi trong một bình kín ở 00C và áp suất 20atm. Biết rằng ở điều kiện 

chuẩn khối lƣợng riêng của ôxi là 1,43kg/m3. 

Bài 12. Ngƣời ta bơm không khí vào một quả bóng. Mỗi lần bơm đƣợc 125cm3 không khí ở áp suất 

105Pa vào quả bóng. Hỏi số lần bơm, biết rằng sau khi bơm dung tích của quả bóng là 2,5lít và áp suất 

2,7.105Pa. Biết rắng trƣớc khi bơm trong quả bóng không có không khí và khi bơm nhiệt độ của khí 

không thay đổi. 

Bài 13. Một quả bóng có dung tích 2lít, lúc đầu chứa không khí ở áp suất khí quyển bằng 1atm. 

Ngƣời ta bơm không khí ở áp suất khí quyển vào bóng, mỗi lần bơm đƣợc 0,2dm3. Coi nhiệt độ của 

không khí là không đổi. Hỏi áp suất của không khí trong bóng sau 50 lần bơm bằng bao nhiêu? 

Bài 14. Có một lƣợng khí không đổi, nếu áp suất tăng thêm 2.105Pa thì thể tích biến đổi 3lít, nếu áp suất 

tăng thêm 5.105Pa thì thể tích biến đổi 5lít. Nhiệt độ của khí không thay đổi. Tính áp suất và thể tích lúc 

đầu của khí. 

Bài 15. Dùng một bơm có thể tích 1,5lít để bơm cho một chiếc săm có thể tích 5lít. Hỏi bơm bao 

nhiêu lần để săm có thể đạt đƣợc áp suất 4atm? Biết ban đầu áp suất của khí trong săm cũng bằng áp 

suất khí quyển bằng 1atm. 

Bài 16. Một lƣợng khí có thể tích 7m3 ở nhiệt độ 180C và áp suất 1atm. Ngƣời ta nén đẳng nhiệt khí 

tới áp suất 3,5atm. Khi đó thể tích của lƣợng khí này là bao nhiêu? 

Bài 17. Tính khối lƣợng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 20lít dƣới áp suất 300atm ở nhiệt độ 00C. 

Biết ở điều kiện chuẩn khối lƣợng riêng của ôxi là 1,43kg/m3. 

Bài 18. Một bình kín chứa ôxi ở nhiệt độ 20
0
C và áp suất 105Pa. Nếu nhiệt độ của bình tăng lên đến 

400C thì áp suất trong bình là bao nhiêu? 

Bài 19. Tính áp suất của một lƣợng khí hiđro ở 270C, biết rằng lƣợng khí này ở 00C là 0,92.105Pa. Thể 

tích giữ không đổi. 

Bài 20. Trong một bình cứng có chứa khí ở nhiệt độ 170C, áp suất 80atm. Nếu giảm áp suất của khí 

trong bình xuống còn 72atm thì nhiệt độ của khí trong bình bằng bao nhiêu? 

Bài 21. Biết thể tích của một lƣợng khí không đổi. 

a) Chất khí ở 00C có áp suất 5atm. Tính áp suất của nó ở 3730C. 

b) Chất khí ở 00C có áp suất p0, cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 

3lần? 

Bài 22. Một bình đƣợc nạp khí ở nhiệt độ 430C dƣới áp suất 285kPa. Sau đó bình đƣợc chuyển đến một 

nơi có nhiệt độ 570C. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình. 

Bài 23. Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 250C và dƣới áp suất 0,58atm. Khi đèn cháy sáng , áp suất 

khí trong đèn là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Tính nhiệt độ khí trong đèn khi cháy sáng. Coi dung 

tích của bóng đèn không đổi. 

Bài 24. Một bình thép chứa khí ở 270C dƣới áp suất 6,5.105 Pa. Làm lạnh bình khí tới nhiệt độ - 

730C thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu? 

Bài 25. Một bình thép chứa khí ở nhiệt độ 70C dƣới áp suất 4atm. Khi áp suất tăng thêm 0,5atm thì 
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nhiệt độ của không khí trong bình là bao nhiêu? 

Bài 26. Môt bình cứng chứa một lƣợng khí xác định. Nếu tăng nhiệt độ của khí trong bình thêm 

200C thì áp suất trong bình tăng thêm 1,08lần. Tính nhiệt độ của khí trong bình trƣớc khi tăng. 

Bài 27. Bơm không khí vào một cái bình cứng, nhiệt độ của không khí trong bình là 200C. Nếu 

nung nóng bình để nhiệt độ của không khí trong bình là 470C thì áp suất trong bình tăng lên bao nhiêu 

phần trăm? Bình không dãn nở. 

Bài 28. Một bình cứa khí ở nhiệt độ t0C. Nếu tăng nhiệt độ của khí thêm 20C thì áp suất của khí 

tăng 1/170 áp suất ban đầu. Bỏ qua sự dãn nở của bình. Tìm t. 

Bài 29. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí ở áp suất 5,5bar và nhiệt độ 270C. Khi xe chạy nhanh, lốp 

xe nóng lên, làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 520C. Tính áp suất của không khí trong 

lốp xe lúc này. 

Bài 30. Một quả bóng đƣợc bơm căng không khí ở 200C, áp suất 2.105 Pa. Đem phơi nắng quả 

bóng ở nhiệt độ 390C thì quả bóng có bị nổ không? Bỏ qua sự tăng thể tích của quả bóng và quả bóng 

chỉ chịu áp suất tối đa là 2,5.105Pa. 

Bài 31. Khí trong bình kín có nhiệt độ là bao nhiêu, biết rằng nếu nung nóng khí đó lên thêm 150K thì 

áp suất của nó tăng lên 1,5lần. 

Bài 32. Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lƣợng khí là 12lít. Tính thể tích lƣợng khí đó ở 5460C khi 

áp suất khí không đổi. 

Bài 33. Đun nóng đẳng áp một khối khí lên đến 470C thì thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu. 

Tìm nhiệt độ ban đầu của khí. 

Bài 34. Một khối khí ở nhiệt độ 270C có thể tích là 10lít. Nhiệt độ khối khí là bao nhiêu khi thể tích khối 

khí là đó là 12lít? Coi áp suất khí không đổi. 
 
Bài 35. Một gian phòng dài 8m, rộng 6m, cao 4m. Khi nhiệt độ tăng từ 100C lên 300C thì có bao 

nhiêu lít khí tràn ra khỏi phòng? Coi áp suất khí quyển là không đổi. 

Bài 36. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí trong bình nếu khi nung nóng khí đó tăng thêm 6K thì thể tích 

của nó tăng thêm 2% so với thể tích ban đầu. Áp suất của khí không đổi. 

Bài 37. Trong phòng thí nghiệm, ngƣời ta điều chế đƣợc 50lít khí ôxi ở áp suất 2atm và nhiệt độ 

270C. Hỏi thể tích của lƣợng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu? 

Bài 38. Một lƣợng khí đựng trong một xilanh có pittông chuyển động đƣợc. Lúc đầu, khí có thể tích 

là 15lít, nhiệt độ 270C và áp suất 2atm. Khi pittông nén khí đến 12lít thì áp suất khí tăng lên tới 3,5atm. 

Nhiệt độ của khí trong pittông lúc này là bao nhiêu? 

Bài 39. Một xilanh có pittông có thể di chuyển đƣợc. Trong xilanh có một lƣợng khí ở 270C, chiếm thể 

tích 10lít ở áp suất 105Pa. Khi pittông nén khí, áp suất của khí tăng lên đến 1,8.105Pa và thể tích là 6lít. 

Tìm nhiêt độ của khí. 

Bài 40. Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 3lít hỗn hợp khí ở áp suất 105Pa và nhiệt độ 

320K. Pittông nén làm cho hỗn hợp khí chỉ còn 0,25lít và áp suất tăng tới 18.105Pa. Tính nhiệt độ 

của hỗn hợp khí nén. 

Bài 41. Một bình kín thể tích 0,5m
3 

chứa một chất khí ở 270C và áp suất 1,5atm. Khi mở nắp bình áp 

suất khí trong bình là 1atm và nhiệt độ là 00C. Tính thể tích khí thoát ra khỏi bình. 

Bài 42. Một mol khí ôxi chứa trong bình có dung tích 5,6lít với áp suất 8atm thì nhiệt độ là bao 

nhiêu? 

Bài 43. Có bao nhiêu nguyên tử hêli chứa trong 10lít khí hêli nguyên chất ở 200C, áp suất 5atm. 

Bài 44. Nén 18lít khí ở nhiệt độ 170C cho thể tích của nó chỉ còn là 5lít. Vì nén nhanh khí bị nóng lên 

đến 660C. Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần? 

Bài 45. Một bình bằng thép dung tích 62lít chứa khí hiđro ở áp suất 4,5MPa và nhiệt độ 270C. 

Dùng bình này bơm đƣợc bao nhiêu quả bóng bay, dung tích mỗi quả 8,5lít, tới áp suất 

1,05.105Pa. Nhiệt độ trong bóng bay là 130C. 

Bài 46. Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2,5dm
3 

hỗn hợp khí dƣới áp suất 1atm và nhiệt độ 
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570C. Pittông nén xuống làm cho hỗn hợp của thể tích khí chỉ còn 0,25dm3 và áp suất tăng lên tới 

18atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén. 

Bài 47. Trong xilanh của một động động cơ có chứa một lƣợng khí ở nhiệt độ 400C và áp suất 

0,6atm. 

a) Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm đi 4 lần và áp suất tăng lên tới 5 atm. Tính nhiệt độ của khí ở 

cuối quá trình nén. 

b) Ngƣời ta tăng nhiệt độ của khí lên đến 2500C và giữ cố định 

Bài 48. Tính khối lƣợng riêng của không khí ở đỉnh núi Phănhxiphăng cao 3140m. Biết mỗi khi lên cao 

thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh nuia là 20C. Khối lƣợng không khí ở 

điều kiện chuẩn là 1,29kg/m3. 

Bài 49. Một căn phòng có thể tích 60m3. Lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 100C và áp suất 

105Pa, sau đó nhiệt độ trong phòng tăng lên đến 430C và áp suất 1,1.105Pa. Tìm thể tích đã thoát ra 

khỏi phòng. 

Bài 50. Khi tăng nhiệt độ tuyệt đối của một chất khí lên 1,5lần thì áp suất của nó tăng 25%. Hỏi thể tích 

của khí này tăng hay giảm bao nhiêu lần? 
 
Bài 51. Một máy nén khí, sau mỗi lần nén đƣa đƣợc 4lít khí ở 300K và áp suất 105Pa vào bình chứa khí 

có thể tích 1,5m3. Tính áp suất của khí trong bình khi máy nén đã thực hiện 600lần nén. Nhiệt độ của khí 

trong bình là 315K. 

Bài 52. Ở 70C và áp suất 760mmHg thì khối lƣợng riêng của không khí là 1,26kg/m3. Nếu tại đó 

nhiệt độ hạ xuống 30C và áp suất là 630mmHg thì khối lƣợng riêng của không khí bằng bao nhiêu? 

Bài 53. Một khối khí có thể tích 10lít ở 170C và áp suất 2,5.105Pa. Hỏi thể tích của lƣợng khí trên ở điều 

kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu? 

Bài 54. Một phòng có thể tích 40m3, không khí trong phòng ở điều kiện chuẩn. Tìm khối lƣợng của 

không khí thoát ra khỏi phòng khi nhiệt độ tăng đến 270C và áp suất của khí quyển không đổi. Cho 

biết khối lƣợng riêng của không khí ở đkc là 1,29kg/m3. 

Bài 55. Khí trong bình kín có nhiệt độ là bao nhiêu, biết rằng nếu ung nóng khí đó lên thêm 70K thì áp 

suất của nó tăng lên 1,25lần. 

Bài 56. Một bình kín chứa khí ở nhiệt độ 300K, áp suất 1,5atm. Nung nóng khí lên đến 400K, tìm áp 

suất của khí trong bình. Bỏ qua sự dãn nở của bình. 

Bài 57. Một bình chứa khí ở nhiệt độ 300K, áp suất 20atm. Khi một nữa lƣợng khí này thoát ra 

ngoài thì áp suất của khí còn lại trong bình là bao nhiêu, biết nhiệt độ của khí trong bình là 285K? 

Bài 58. Một bình kín thể tích 0,5 m3 chứa không khí ở 320C và áp suất 1,3atm. Khi mở nắp bình, áp suất 

của không khí còn lại 1atm và nhiệt độ 00C. 

a) Tìm thể tích không khí thoát ra khỏi bình. 

b) Tìm khối lƣợng của không khí còn lại trong bình lúc đó. Cho biết ở đkc, khối lƣợng riêng của không 

khí là 1,293kg/m3. 

Bài 59. Nếu thể tích của chất khí giảm 1/10 so với thể tích ban đầu, còn nhiệt độ lại tăng thêm 240C thì 

áp suất tăng 2/10 so với áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khí đó. 

Bài 60. Một bình cứng chứa một khối khí ở 300K. Mở nắp để 40% khí thoát ra khỏi bình thì khí còn 

lại trong bình có nhiệt độ 288K. Hỏi áp suất của khí trong bình giảm đi bao nhiêu lần? 

Bài 61. 12g khí chiếm thể tích 9 lít ở 270C. Sau khi đun nóng đẳng áp, khối lƣợng riêng của khí 

1,2kg/m3. Nhiệt độ của khí sau khi nung là bao nhiêu? 

Bài 62. Một căn phòng có thể tích 58m
3
, không khí trong phòng ở đkc. Tìm khối lƣợng của không khí 

thoát ra khỏi phòng khi nhiệt độ trong phòng tăng lên đến 170C và áp suất bằng áp suất khí quyển 

không đổi. Cho khối lƣợng riêng của không khí ở đkc là 1,29kg/m
3

. 

Bài 63. Một căn phòng có thể tích 60m
3
, lúc đầu không khí trong phòng ở đkc về sau tăng đến 

200C và áp suất 780mmHg. Tính thể tích của khối khí đã thoát ra khỏi phòng. 

Bài 64. Phải nung nóng đắng áp khí ôxi ở đkc lên đến nhiệt độ bao nhiêu để khối lƣợng riêng của nó 
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bằng khối lƣợng riêng của khí nitơ ở đkc. 

Bài 65. Một lƣợng khí hêli có thể tích 4lít ở nhiệt độ 400K và áp suất 2atm biến đổi thêo 2 giai 

đoạn: 

+ đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp 2lần. 

+ đẳng áp,thể tích trở về giá trị ban đầu 

a) Áp suất thấp nhất trong quá trình trên là bao nhiêu? 

b) Nhiệt độ thấp nhất trong qua trình trên là bao nhiêu? 
 

ĐỀ BÀI. 

ĐỀ KIỂM TRA (CHƢƠNG IV+V) 
1. Tập hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lƣợng khí xác định. 

 A. Áp suất, nhiệt độ, khối lƣợng.  B. Áp suất, thể tích, khối lƣợng. 

 C. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.  D. Thể tích, khối lƣợng, áp suất. 

2. Một vật đƣợc ném ngang từ độ cao h, trong quá trình vật chuyển động thì: 

 A. Động năng không đổi, thế năng giảm.  B. Động năng và thế năng đều tăng. 

 C. Động năng tăng, thế năng giảm.  D. Động năng và thế năng đều giảm. 

3. Nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đê 1n thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần:? 

 A. 2.5 lần.  B. 1.5 lần.  C. 3 lần.  D. 2 lần. 

4. Khi giữ nguyên thể tích nhƣng tăng nhiệt độ thì áp suất của khí. 

 A. Không kết luận đƣợc   B. Giảm. 

 C. Không đổi.   D. Tăng. 

5. Chọn câu sai: 

Một vật đang chuyển động luôn có: 

 A. Động lƣợng.  B. Thế năng.  C. Cơ năng.  D. Động năng. 

6. Định luật bảo toàn động lƣợng: 

 A. Đúng cho mọi trƣờng hợp 

 B. Chỉ đúng cho hệ kín và va chạm hoàn toàn đàn hồi 
 C. Đúng cho mọi hệ kín. 

 D. Chỉ đúng cho hệ kín và va chạm không đàn hồi. 

7. Định luật bảo toàn động lƣợng phát biểu: 

 A. Động lƣợng của một hệ là đại lƣợng bảo toàn. 

 B. Động lƣợng của một hệ cô lập có độ lớn không đổi.  

 C. Động lƣợng của một hệ cô lập là đại lƣợng bảo toàn.  

 D. Động lƣợng là đại lƣợng bảo toàn. 

8. Vật có khối lƣợng 1kg đƣợc thả rơi từ độ cao 20m. tính độ giảm thế năng sau khi vật rơi 1s. Lấy g = 

10m/s2. 
 A. 100J.  B. 25J.  C. 70J.  D. 50J. 

9. Khi nén đẳng nhiệt thì: 

 A. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi. 

 B. Tất cả đều không xảy ra. 

 C. Số phân tử trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với áp suất. 

 D. Số phân tử trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với áp suất. 

10. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôi-lơ-Mariốt: 

 A. P.V= Const.  B. P ~ 1/V.  C. P1V1 = P2V2.  D. P ~V. 

11. Nén đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất của khí tăng lên một lƣợng 50 Pa.  
hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?. 

 A. 2.5 pa.  B. 25 pa.  C. 10 pa.  D. 100 pa. 

12. Chọn phát biểu sai: 

 A. Công của lực đàn hồi phụ thuộc vào dạng đƣờng đi của vật chịu lực 

 B. Công của lực masat phụ thuộc vào dạng đƣờng đi của vật 

 C. Công của trọng lực có thể có giá trị âm hoặc dƣơng 

 D. Công của lực masat phụ thuộc vào dạng đƣờng đi của vật chịu lực 

https://giasutrongtin.vn/
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13. Biết thể tích của một khối lƣợng khí không đổi. Chất khí ở nhiệt độ 200C có áp suất p1. Phải đun 

nóng chất khí lên nhiệt độ bao nhiêu để áp suất tăng lên 3 lần. 

 A. 8190K.  B. 8790 C.   C. 8790K.  D. 8190C. 

14. Một vật đƣợc ném thẳng đứng lên cao, vật đạt độ cao cực đại thì tại đó: 

 A. Động năng bằng nữa thế năng.  B. Động năng cực đại, thế năng cực tiểu. 

 C. Động năng bằng thế năng.  D. Động năng cực tiểu, thế năng cực đại. 

15. Dƣới tác dụng của lực F, vật có khối lƣợng 10kg tăng vận tốc từ 2 m/s đến 10m/s sau khi đi đƣợc 

một quãng đƣờng 20m. Độ lớn của lực F là: 
 A. 24N.  B. 26N.  C. 22N.  D. 100J. 

16. Một vật có khối lƣợng 20kg chuyển động với vận tốc 40cm/s thì động lƣợng của vật (kgm/s) là: 

 A. 2kgm/s.  B. 8kgm/s.  C. 80kgm/s.  D. 5kgm/s. 

17. Biểu thức tính công của một lực: 

 A. A = F.S  B. A = F.S.Cosα C. A = F.S.sin  D. A = mgh 

18. Chọn câu đúng: 

 A. Động năng là đại lƣợng vô hƣớng không âm. 

 B. Động năng là đại lƣợng vô hƣớng có thể dƣơng hoặc âm hoặc bằng không. 

 C. Động năng là đại lƣợng có hƣớng. 
 D. Động năng là đại lƣợng vô hƣớng có thể dƣơng hoặc âm. 

19. Một vật đƣợc ném thẳng đứng từ dƣới lên, trong quá trình vật chuyển động từ dƣới lên thì: 

 A. Động năng giảm thế năng không đổi.  B. Động năng tăng, thế năng giảm. 

 C. Động năng tăng thế năng không đổi.  D. Động năng giảm, thế năng tăng. 

20. Một khối khí có thể tích 10 lít, áp suất 2at, ở nhiệt độ 270C. phải nung nóng chất khí đến nhiệt độ 

bao nhiêu để thể tích của khí tăng lên 2 lần và áp suất 5at. 

 A. 12270K.  B. 15000K.  C. 15000 C.  D. 12270C. 

21. Một vật chuyển động thẳng đều thì: 

 A. Xung của hợp lực bằng không  B. Tất cả đều đúng. 
 C. Độ biến thiên của động lƣợng bằng không.  D. Động lƣợng của vật không đổi 

22. Chọn câu đúng: 

 A. Công là đại lƣợng vô hƣớng có giá trị dƣơng hoặc âm. 

 B. Công là đại lƣợng vô hƣớng dƣơng. 

 C. Công là đại lƣợng vô hƣớng, âm. 

 D. Công là đại lƣợng có hƣớng. 

23. Trong trƣờng hợp nào sau đây động năng của vật thay đổi. 

 A. Vật chuyển động cong.  B. Vật chuyển động thẳng đều. 

 C. Vật chuyển động tròn đều.  D. Vật chuyển động với gia tốc không đổi. 
24. Đơn vị nào là đơn vị của công? 

 A. Km  B. Kwh  C. Kgm  D. Kw 

25. Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ-Mariot. 

 A. P/V = Const.  B. V/P = Const.  C. P1V2 = P2V1.  D. PV = Const. 

26. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình.(quá trình đẳng nhiệt). 

 A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín. 

 B. Tất cả các qua trình là đẳng quá trình. 

 C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đây pit-tông chuyển động. 

 D. Không khí trong quả bóng bị phơi nắng, nóng lên làm khí nở ra. 
27. Nếu 2 vật chỉ tƣơng tác với nhau thì: 

 A. Động lƣợng của hệ vật luôn thay đổi 

 B. Động lƣợng của mỗi vật và cả hệ luôn không thay đổi 

 C. Động lƣợng của hệ vật luôn không thay đổi 

 D. Động lƣợng của mỗi vật luôn không thay đổi 

28. Chọn câu đúng nhất: 

 A. Động lƣợng là đại lƣợng bảo toàn. 

 B. Động lƣợng là một véc tơ cùng hƣớng với vận tốc của vật. 

 C. Động lƣợng là đại lƣợng vô hƣớng. 
 D. Động lƣợng là đại lƣợng có hƣớng. 
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29. Một vật trƣợt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng một góc so với phƣơng ngang. 

Đại lƣợng nào không đổi khi vật trƣợt. 

 A. Gia tốc.  B. Động năng.  C. Động lƣợng.  D. Thế năng. 

30. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công. 

 A. KJ.  B. N.m.  C. HP.  D. W.h. 
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I. KIẾN THỨC:  

CHƢƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ 

A. Phƣơng pháp giải bài toán về biến dạng do lực gây ra (biến dạng cơ) 

 - Công thức tính lực đàn hồi:  

 Fñh = k l  (dùng công thức này để tìm k)  

 Trong đó: k = E
0

S

l
 (dùng công thức này để tìm E, S).  

 k (N/m) độ cứng (hệ số đàn hồi).  

 E (N/m2 hay Pa): gọi là suất đàn hồi hay suất Y-âng.  

 S (m2): tiết diện.  

 lo (m): chiều dài ban đầu 

 - Độ biến dạng tỉ đối: 
0

l F

l SE


  

 - Diện tích hình tròn: 
2

4

d
S   (d (m) đƣờng kính hình tròn) 

Nhớ: độ cứng của vật (thanh, lò xo) tỉ lệ nghịch với chiều dài: 1 2

2 1

l k

l k
  

B. Bài tập vận dụng 

Bài 1: Một sợi dây bằng kim loại dài 2m, đƣờng kính 0,75mm. Khi kéo bằng 1 lực 30N thì sợi dây dãn 

ra thêm 1,2mm.  

 a. Tính suất đàn hồi của sợi dây.  

 b. Cắt dây thành 3 phần bằng nhau rồi kéo bằng 1 lực 30N thì độ dãn ra là bao nhiêu? 

Giải 

a. - Vì độ lớn lực tác dụng vào thanh bằng độ lớn lực đàn hồi nên:      
0

. . .
dh

s
F F k l E l

l

 

với 



2

.

4

d
s nên 

 


2

.
. .

4
o

ld
F E

l

 

   

   


100

2 2
3 3

4 . 4.30.2
11,3.10

. .
3,14. 0,75.10 .1,2.10

F l
E Pa

d l

 

b. Khi cắt dây thành 3 phần bằng nhau thì mỗi phần dây có độ cứng gấp 3 lần so với dây ban đầu. nếu 

kéo dây cũng bằng lực 30N thì độ dãn sẽ giảm đi 3 lần 0,4l mm   

Bài 2:  a. Phải treo một vật có khối lƣợng bằng bao nhiêu vào một lò xo có hệ số đàn hồi k = 250N/m để 

nó dãn ra l = 1cm. Lấy g = 10m/s2.  
 b. Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8 m có đƣờng kính 0,8 mm. Khi bị kéo bằng một lực 25N thì 

thanh dãn ra một đoạn bằng 1mm. Xác định suất lâng của đồng thau.  

Giải 
a. Tìm khối lượng m 

 Vật m chịu tác dụng của trọng lực P và lực đàn hồi F  

 Ta có: P F =0 (ở trạng thái cân bằng) 

 Suy ra: P = F 

 Với P = mg và F k l   

  Nên 


   
k l

mg k l m
g

   
250.0,01

0,25
10

m kg  

(Với k = 250N/m; l =1cm =0,01m; g=10m/s2) 

b. Tìm suất Young E? 
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 Xét dây đồng thau chịu tác dụng của lực kéo 
kF  và lực đàn hồi F .  

 ở trạng thái cân bằng: 
kF F  

 Mà:    
2

0

,
4

S d
F k l víi k E S

l
 

 Nên: 


  
2

0
4

k

d
F E l F

l
 

 Suy ra: 0

2

4 kF l
E

d l



 

 Với Fk = 25 N; l0 =1,8m; d = 0,8mm =8. 10-4 m; l =10-3 m 

 Nên: 

  
  10

2
4 3

4.25.1,8
8,95.10

3,14 8.10 .10
E Pa  

Bài 3: Một thanh thép dài 4m, tiết diện 2cm2. Phải tác dụng lên thanh thép một lực kéo bằng bao nhiêu 
để thanh dài thêm 1,5mm? Có thể dùng thanh thép này để treo các vật có trọng lƣợng bằng bao nhiêu mà 

không bị đứt? Biết suất Young và giới hạn hạn bền của thép là 2. 1011Pa và 6,86. 108PA.  

Giải 

 Ta có: F k l   (1) 

 Và 

0

S
k E

l
  (2) 

 Thay (2) vào (1) suy ra: 

0

l
F ES

l


  

  


   
3

11 4 310
2.10 2.10 1,5 15.10

4
F (N) 

Thanh thép có thể chịu đựng đƣợc các trọng lực nhỏ hơn Fb 

     8 46,86.10 2.10b bP F S  

 P <137200 N 

Bài 4: một dây thép có chiều dài 2,5m, tiết diện 0,5mm2, đƣợc kéo căng bởi một lực 80N thì thanh thép 
dài ra 2mm. tính:  

 a. Suất đàn hồi của sơi dây.  

 b. Chiều dài của dây thép khi kéo bởi lực 100N, coi tiết diện day không đổi.  

Giải 

 a. Ta có: 110

6 3

0

.. 80.2,5
. 2.10

. 0,5.10 .10

F lS E
F l E Pa

l S l  
     


 

 b. Ta có: / / 30

6 11

0

.. 100.2,5
. 2,5.10 0,25

. 0,5.10 .2.10

F lS E
F l l m cm

l S E




        

Vậy chiều dài sẽ là: /

0 250 0,25 250,25l l l cm      

Bài 5: một thanh trụ tròn bằng đồng thau dài 10cm, suất đàn hồi 9. 109 Pa, có tiết diện ngang 4cm.  
 a. Tìm chiều dài của thanh khi nó chịu lực nén 100000N.  

 b. Nếu lực nén giảm đi một nửa thì bán kính tiết diện phải là bao nhiêu để chiều dài của thanh vẫn là 

không đổi.  

Giải 
a. - Chiều dài của thanh khi chịu lực nén F = 100000N.  

Ta có: 0 0

2 4 9

0

. . .4. 100000.0,1.4
. 0,08

. . 3,14.16.10 .9.10

F l F lS E
F l l cm

l S E d E 
        

Vậy: 0 10 0,08 9,92l l l cm      

b. Bán kính của thanh khi /

2

F
F   
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- Khi nén bằng lực F: 
0

.
.

S E
F l

l
   (1) 

- Khi nén bằng lực F/: 
/

/ /

0

.
.

S E
F l

l
  (2) 

Vì chiều dài thanh không đổi: /l l   , lấy (1) chia (2) và có /

2

F
F  nên:  

/ /2
/2 2 /2

2

1 1 1 4
2 2

2 2 2 2 2

S d d
d d d cm

S d
          

  

 

 

  

A. KIẾN THỨC:  

1. Sự nở dài 

 - Công thức tính độ nở dài:  l  = l  - l 0 =  l 0 t 

Với 0l  là chiều dài ban đầu tại t0 

-. Công thức tính chiều dài tại 0

t C :  (1 . )
o

l l t     

Trong đó:  : Hệ số nở dài (K-1).  

2. sự nở khối 

 - Công thức độ nở khối:  V=V–V0 =  V0 t 

 - Công thức tính thể tích tại 0

t C :  V = Vo(1 + . )t   

 Với V0 là thể tích ban đầu tại t0 

* Nhớ:   = 3 : Hệ số nở khối (K-1) 

B. Bài tập vận dụng 

 Bài 1: Hai thanh kim loại, một bằng sắt và một bằng kẽm ở 00C có chiều dài bằng nhau, còn ở 1000C 

thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Tìm chiều dài hai thanh ở 00C. Biết hệ số nở dài của sắt và kẽm là 
1,14. 10-5K-1 và 3,4. 110-5K-1 

Giải 

- Chiều dài của thanh sắt ở 1000C là:  )1(0 tll ss    

- Chiều dài của thanh kẽm ở 1000C là:  )1(0 tll kk    

- Theo đề bài ta có:  1 sk ll  

 )1(0 tl k - )1(0 tl s  = 1 

  tl k(0 - )ts  =1 



t

l
sk )(

1
0


0,43 (m) 

Bài 2: Một dây nhôm dài 2m, tiết diện 8mm2 ở nhiệt độ 20oC.  

 a. Tìm lực kéo dây để nó dài ra thêm 0,8mm.  

 b. Nếu không kéo dây mà muốn nó dài ra thêm 0,8mm thì phải tăng nhiệt độ của dây lên đến bao 

nhiêu độ? Cho biết suất đàn hồi và hệ sô nở dài tƣơng ứng của dây là E = 7. 1010Pa; 5 1

2,3.10 K    

Giải 

a. Lực kéo để dây dài ra thêm 0,8mm.  

Ta có: 


    
6

10 3
8.10

. . 7.10 . .0.8.10 224

2
dh

o

S
F F E l N

l

 

b. Ta có:   







        

3

0 0 5

0,8.10
. . 20 37,4

. 2.2,3.10

o

o

o

l
l l t t t t C

l

 

Bài 3: Ở một đầu dây thép đƣờng kính 1,5mm có treo một quả nặng. Dƣới tác dụng của quả nặng này, 

dây thép dài ra thêm một đoạn bằng khi nung nóng thêm 30oC. Tính khối lƣợng quả nặng. Cho biết 
6 1 11

12.10 , 2.10K E Pa    .  

Hƣớng dẫn 
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Độ dãn của sợi dây:   .
o

l l t  

Ta có: 

 

 







        

2
3

11 6

0

3,14. 1,5.10
. . . .

2.10 . .12.10 .30
. . . 4

. . . 12,7

10

o

o

dh

S
E l t

lS E S t
F P m g E l m kg

l g g

 

Bài 4 Tính lực cần đặt vào thanh thép với tiết diện S = 10cm2 để không cho thanh thép dãn nở khi bị đốt 

nóng từ 20oC lên 50oC, cho biết 6 1 11

12.10 , 2.10K E Pa    .  

Hƣớng dẫn 

Ta có:   .
o

l l t  

Có: 11 4 6

. . . . . . . . . 2.10 .10.10 .12.10 .30 72000
o

o o

S S
F E l E l t E S t N

l l

            

Bài 5: Tính độ dài của thanh thép và thanh đồng ở 0oC sao cho ở bất kỳ nhiệt độ nào thanh thép cũng 

dài hơn thanh đồng 5cm. Cho hệ số nở dài của thép và đồng lần lƣợt là 5 11,2.10 K  và 5 11,7.10 K  .  

Giải 

- Gọi 01l , 02l là chiều dài của thanh thép và thanh đồng tại 00 C  

Ta có: 01 02 5l l cm   (1) 

 - Chiều dài của thanh thép và đồng tại ot C là 

1 01 1

2 02 2

(1 )

(1 )

l l t

l l t





 

 
Theo đề thì 01 02 1 2 01 02 01 1 02 2.l l l l l l l t l t         

Nên 02 1
02 2 01 1

01 2

12

17

l
l l

l


 


     (2) 

Từ (1) và (2), ta đƣợc: 01 17l cm  và 02 12l cm  

 

  

 

 
  

A. Các dạng bài tập và phƣơng pháp giải 

Dạng 1: Tính toán các đại lƣợng trong công thức lực căng bề mặt chất lỏng 

 - Lực căng bề mặt chất lỏng:  F =  l  

  (N/m): Hệ số căng bề mặt 

 l  (m) chiều dài của đƣờng giới hạn có sự tiếp xúc giữa chất lỏng và chất rắn.  
Chú ý: cần xác định bài toán cho mấy mặt thoáng.  

Dạng 2: Tính lực cần thiết để nâng vật ra khỏi chất lỏng 

- Để nâng đƣợc: kF P f   

- Lực tối thiểu: kF P f   

 Trong đó: P =mg là trọng lƣợng của vật 

 f  là lực căng bề mặt của chất lỏng 

Dạng 3: Bài toán về hiện tƣợng nhỏ giọt của chất lỏng 
- Đầu tiên giọt nƣớc to dần nhƣng chƣa rơi xuống.  
- Đúng lúc giọt nƣớc rơi:  P F  

 .mg l  ( l là chu vi miệng ống) 

 
1 .

.

V D g d

V
Dg d

n





 

 
 

 Trong đó: n là số giọt nƣớc, V(m3) là thể tích nƣớc trong ống, D(kg/m3) là khối lƣợng riêng chất lỏng, d 

(m) là đƣờng kính miệng ống 

B. Bài tập vận dụng 

CÁC HIỆN TƢỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 36
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Bài 1: Một cộng rơm dài 10cm nổi trên mặt nƣớc. ngƣời ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt 

nƣớc của cộng rơm và giả sử nƣớc xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cộng rơm. Biết 

hệ số căng mặt ngoài của nƣớc và nƣớc xà phòng lần lƣợt là 3 3

1 2
73.10 / , 40.10 /N m N m     

Giải 
- Giả sử bên trái là nƣớc, bên phải là dung dịch xà phòng. Lực căng bề mặt tác dụng lên cộng rơm gồm 

lực căng mặt ngoài 1
2

,F F của nƣớc và nƣớc xà phòng.  

- Gọi l là chiều dài cộng rơm:  

Ta có:  
1 1 2 2

. , .F l F l    

Do 
1 2

  nên cộng rơm dịch chuyển về phía nƣớc.  

- Hợp lực tác dụng lên cộng rơm:  F = F1 – F2 = (73 – 40). 10-3. 10. 10-2 = 33. 10-4N.  

Bài 2: Cho nƣớc vào một ống nhỏ giọt có đƣờng kính miệng ống d = 0,4mm. hệ số căng bề mặt của 

nƣớc là 3

73.10 /N m  . Lấy g = 9,8m/s2. Tính khối lƣợng giọt nƣớc khi rơi khỏi ống.  

Giải 

- Lúc giọt nƣớc hình thành, lực căng bề mặt F ở đầu ống kéo nó lên là . . .F l d     
- Giọt nƣớc rơi khỏi ống khi trọng lƣợng giọt nƣớc bằng lực căng bề mặt: F = P 

 
 

 

      
3 3

6
. . 73.10 .3,14.0,4.10

. . 9,4.10 0,0094

9,8

d
mg d m kg g

g

 

Bài 3: Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rƣợu rồi kéo lên. Tính lực tối 

thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lƣợng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rƣợu là 24.10-3N/m 

và g = 9,8m/s2.  

Giải 

Lực kéo cần thiết để nâng khung lên: kF mg f   

Ở đây 2 .f l nên 3 3 12 . 5.10 .9,8 2.24.10 .4.10 0,068kF mg l N         

Bài 4: Có 20cm3 nƣớc đựng trong một ống nhỏ giọt có đƣờng kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nƣớc 

trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết 
3 3 20,073 / , 10 / , 10 /N m D kg m g m s     

Giải 

- Khi giọt nƣớc bắt đầu rơi: 1 1 1. .P F m g l V Dg l      với 1

V
V

n
  

- Suy ra 
6 3

3

20.10 .10 .10
. . 1090

. 0,073.3,14.0,8.10

V VDg
D g d n

n d


 




      giọt 

 

  

 

 

  

A. Phƣơng pháp giải bài tập về sự chuyển thể các chất 

 1. Công thức tính nhiệt nóng chảy:  Q =  m (J) 
 m (kg) khối lƣợng.  

  (J/kg): Nhiệt nóng chảy riêng.  

 2. Công thức tính nhiệt hóa hơi:  Q = Lm 

L(J/kg): Nhiệt hóa hơi riêng 

m (kg) khối lƣợng chất lỏng.  

 3. Công thức tính nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra:  Q = m. c (t2 – t1).  

 c (J/kg. k): nhiệt dung riêng.  

Chú ý: Khi sử dụng những công thức này cần chú ý là các nhiệt lƣợng thu vào hoặc tỏa ra trong quá 

trình chuyển thể Q =  m và Q = L. m đều đƣợc tính ở một nhiệt độ xác định, còn công thức Q = m. c (t2 

– t1) đƣợc dùng khi nhiệt độ thay đổi.  

B. Bài tập vận dụng 

 SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 
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Bài 1: Ngƣời ta thả một cục nƣớc đá khối lƣợng 80g ở 0oC vào một cốc nhôm đựng 0,4kg nƣớc ở 20oC 

đặt trong nhiệt lƣợng kế. Khối lƣợng của cốc nhôm là 0,20kg. Tính nhiệt độ của nƣớc trong cốc nhôm 

khi cục nƣớc vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nƣớc đá là 3,4. 105J/kg. Nhiệt dung riêng của nhôm 

là 880J/kg. K và của nƣớc lăJ/kg. K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt 

lƣợng kế.  

Giải 
- Gọi t là nhiệt độ của cốc nƣớc khi cục đá tan hết.  

- Nhiệt lƣợng mà cục nƣớc đá thu vào để tan thành nƣớc ở toC là: tmcmQ nđnđnđ ...1     

- Nhiệt lƣợng mà cốc nhôm và nƣớc tỏa ra cho nƣớc đá là. )(.)(. 112 ttmcttmcQ nnAlAl   

- Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lƣợng:  Q1 = Q2  Ct o5,4  

Bài 2: Tính nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 5kg nƣớc đá ở -10oC chuyển thành nƣớc ở 0oC. Cho biết nhiệt 
dung riêng của nƣớc đá là 2090J/kg. K và nhiệt nóng chảy riêng của nƣớc đá 3,4. 105J/kg.  

Giải 
- Nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 5kg nƣớc đá ở -10oC chuyển thành nƣớc đá ở 0oC là: Q1 = m.c.Δt = 

104500J 

- Nhiệt lƣợng cần cung cấp để 5kg nƣớc đá ở 0oC chuyển thành nƣớc ở 0oC là:  Q2 = λ. m = 17. 105J 

- Nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 5kg nƣớc đá ở -10oC chuyển thành nƣớc ở 0oC là: Q = Q1 + Q2 = 

1804500J 

Bài 3: Tính nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 10kg nƣớc ở 25oC chuyển thành hơi ở 100oC. Cho biết nhiệt 

dung riêng của nƣớc 4180J/kg. K và nhiệt hóa hơi riêng của nƣớc là 2,3.106J/kg.  

Giải 
- Nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 10kg nƣớc ở 25oC tăng lên 100oC là:  Q1 = m.c. Δt = 3135KJ 

- Nhiệt lƣợng cần cung cấp để 10kg nƣớc đá ở 100oC chuyển thành hơi nƣớc ở 100oC là:  Q2 = L. m = 

23000KJ 

- Nhiệt lƣợng cần cung cấp cho 10kg nƣớc đá ở 25oC chuyển thành hơi nƣớc ở 100oC là:  Q = Q1 + Q2 = 

26135KJ 

Bài 4: Tính nhiệt lƣợng cần phải cung cấp để làm cho 0,2kg nƣớc đá ở -20oC tan thành nƣớc và sau đó 

đƣợc tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nƣớc ở 100oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nƣớc đá là 

3,4.105J/kg, nhiệt dung riêng của nƣớc đá là 2,09.103J/kg. K, nhiệt dung riêng của nƣớc 4,18.103J/kg. K, 
nhiệt hóa hơi riêng của nƣớc là 2,3.106J/kg.  

Giải 

- Nhiệt lƣợng cần phải cung cấp để làm cho một cục nƣớc đá có khối lƣợng 0,2kg ở -20oC tan thành 

nƣớc và sau đó tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nƣớc ở 100oC.  

   
0 1 2 1

. . . . . . 619,96
d n

Q c m t t m c m t t Lm kJ        

Bài 5: lấy 0,01kg hơi nƣớc ở 1000C cho ngƣng tụ trong bình nhiệt lƣợng kế chứa 0,2kg nƣớc ở 9,50C. 

nhiệt độ cuối cùng là 400C, cho nhiệt dung riêng của nƣớc là c = 4180J/kg. K. Tính nhiệt hóa hơi của 

nƣớc.  

Giải 

- Nhiệt lƣợng tỏa ra khi ngƣng tụ hơi nƣớc ở 1000C thành nƣớc ở 1000C: 1 1. 0,01.Q L m L   

- Nhiệt lƣợng tỏa ra khi nƣớc ở 1000C thành nƣớc ở 400C:  

2 (100 40) 0,01.4180(100 40) 2508Q mc J      

- Nhiệt lƣợng tỏa ra khi hơi nƣớc ở 1000C biến thành nƣớc ở 400C: 1 2 0,01 2508Q Q Q L     (1) 

- Nhiệt lƣợng cần cung cấp để 0,2kg nƣớc từ 9,50C thành nƣớc ở 400C.  

3 0,2.4180(40 9,5) 25498Q J    (2) 

- Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt: (1) = (2) 

 Vậy 0,01L +2508 = 25498 

 Suy ra: L = 2,3. 106 J/kg.  
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A. Phƣơng pháp giải các bài toán về độ ẩm không khí 

- Độ ẩm tỉ đối của không khí:  f = 
A

a
. 100% 

 Hoặc f = 
bhp

p
. 100% 

- Để tìm áp suất bão hòa pbh và độ ẩm cực đại A, ta dựa vào bảng 39. 1 sgk.  
- Khối lƣợng hơi nƣớc có trong phòng:  

 m =  a.V (V(m3) thể tích của phòng).  

B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Phòng có thể tích 50m3 không khí, trong phòng có độ ẩm tỉ đối là 60%. Nếu trong phòng có 150g 

nƣớc bay hơi thì độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu? Cho biết nhiệt độ trong phòng là 25oC và khối 

lƣợng riêng của hơi nƣớc bão hòa là 23g/m3.  

Giải 

 - Độ ẩm cực đại của không khí ở 25oC là A = 23g/m3.  

 - Độ ẩm tuyệt đối của không khí lúc đầu a1 = f1. A = 13,8g/m3.  

 - Khối lƣợng hơi nƣớc trong không khí tăng thêm 150g nên độ ẩm tuyệt đối tăng thêm:  

3
150

3 /

50

a g m    

 Vậy độ ẩm tỉ đối của không khí là: 1

2
73

a a
f

A


  % 

Bài 2: Phòng có thể tích 40cm3. không khí trong phòng có độ ẩm tỉ đối 40%. Muốn tăng độ ẩm lên 60% 

thì phải làm bay hơi bao nhiêu nƣớc? biết nhiệt độ là 20oC và khối lƣợng hơi nƣớc bão hòa là Dbh = 

17,3g/m3.  

Giải 
 - Độ ẩm tuyệt đối của không khí trong phòng lúc đầu và lúc sau:  

 - a1 = f1. A = f1. Dbh = 6,92g/m3.  

 - a2 = f2. A = f2. Dbh = 10,38g/m3 

 - Lƣợng nƣớc cần thiết là: m = (a2 – a1). V = (10,38 – 6,92). 40 = 138,4g.  
Bài 3: Một căn phòng có thể tích 60m3, ở nhiệt độ 200C và có độ ẩm tƣơng đối là 80%. Tính lƣợng hơi 

nƣớc có trong phòng, biết độ ẩm cực đại ở 200C là 17,3g/m3.  

Giải 
- Lƣợng hơi nƣớc có trong 1m3 là: a = f. A = 0,8. 17,3 = 13,84g 

- Lƣợng hơi nƣớc có trong phòng là: m= a.V = 13,84. 60 = 830,4g.  

 

ÔN TẬP CHƢƠNG 7 

Bài 1. Vật rắn tinh thể có đặc tính nào sau đây? 

 A. Có cấu trúc tinh thể, có tính dị hƣớng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

 B. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hƣớng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.  
  C. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hƣớng hoặc dị hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác đinh.  

  D. Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hƣớng hoặc dị hƣớng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

Bài 2. Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể? 

 A. Chiếc cốc thuỷ tinh.  B. Hạt muối ăn.  C. Viên kim cƣơng.  D. Miếng thạch anh.  

Bài 3. Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là 

đúng? 

 A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hƣớng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô 

định hình có tính đẳng hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

 B. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hƣớng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô 
định hình có tính dị hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 
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 C. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật 

rắn vô định hình có tính dị hƣớng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

 D. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn 

vô định hình có tính đẳng hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

Bài 4. Khi nói về mạng tinh thể điều nào sau đây sai? 

 A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể đƣợc biểu diễn bằng mạng tinh thể.  

 B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dƣơng, ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử.  

 C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau.  
 D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tƣơng tác, lực tƣơng tác này có tác dụng 

duy trì cấu trúc mạng tinh thể.  

Bài 5. Các vật rắn đƣợc phân thành các loại nào sau đây? 

 A. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.  B. Vật rắn dị hƣớng và vật rắn đẳng hƣớng.  

 C. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể.  D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể.  

Chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau 

 A. Tinh thể B. Đơn tinh thể.  C. Đa tinh thể  D. Mạnh tinh thể 

Điền vào chỗ trống của các câu 6,7 8,9 và 10 cho đúng ý nghĩa vật lý.  

Bài 6. Vật rắn …………………………. . Có tính đẳng hƣớng.  
Bài 7. Viên kim cƣơng là vật rắn có cấu trúc …………………. .  

Bài 8. Mỗi vật rắn ……. . đều có nhiệt độ nóng chảy xác định 

Bài 9. Nếu một vật đƣợc cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết nhau một cách hỗn độn, ta nói vật rắn đó 

là vật rắn……………. .  

Bài 10. Các vật rắn vô định hình không có cấu trúc…………………. . .  

Bài 11. Dƣới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi hình dạng và kích thƣớc của vật rắn đƣợc gọi là:  

  A. Biến dạng kéo.   B. Biến dạng nén.  

 C. Biến dạng đàn hồi hoặc biến dạng dẻo.  D. Biến dạng cơ.  

Bài 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hệ số đàn hồi k (hay độ cứng ) của thanh thép? (S: tiết 
diện ngan, l0 độ dài ban đầu của thanh ).  

 A. Tỉ lệ thuận với S, tỉ lệ thuận với l0.  B. Tỉ lệ thuận với S, tỉ lệ nghịch với l0.  

 C. Tỉ lệ nghịch với S, tỉ lệ thuận với l0.  D. Tỉ lệ nghịch với S, tỉ lệ nghịch với l0.  

Bài 13. Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diệ S, độ dài ban đầu l0, làm bằng chất có suất đàn hồi E, biểu 

thức nào sau đây cho phép xác định hệ số đàn hồi (k ) của thanh? 

 A. k = ES l0  B. k = E 
S

l0  C. k = E 
0l

S
 D. k = 

E

Sl0   

 Chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau:  
  A. Kéo B. Nén  C. Cắt  D. Uốn 

 Để điền vào chỗ trống của các câu 14, 15, 16, 17 và 18.  

Bài 14. Một thanh rắn bị biến dạng. . . . . . . . . . khi một đầu thanh đƣợc giữ cố định, còn đầu kia của 

thanh chịu tác dụng của một lực vuông góc với trục của thanh làm thanh bị cong đi.  

Bài 15. Khi thanh rắn chịu tác dụng của hai lực ngƣợc hƣớng làm cho các tiết diện tiếp giáp nhau của 

thanh trƣợt song song với nhau, ta nói thanh bị biến dạng. . . . . . . . . . . . . . .  

Bài 16. Một thanh rắn bị biến dạng sao cho chiều dài (theo phƣơng của lực ) tăng còn chiều rộng (vuông 

góc với phƣơng của lực ) giảm, ta nói thanh rắn bị biến dạng. . . . . . . . . . . . . . .  

Bài 17. Một thanh rắn bị biến dạng. . . . . . . . . . . . khi hai đầu thanh chịu tác dụng của hai lực ngƣợc 
hƣớng làm giảm độ dài (theo phƣơng của lực ) và làm tăng tiết diện của thanh.  

Bài 18. Trên thực tế, ngƣời ta thƣờng thay thanh đặc chịu biến dạng. . . . . . . . . . bằng ống tròn, thanh có 

dạng chữ I hoặc chữ T.  

Bài 19. Treo một vật có khối lƣợng m vào một lò xo có hệ số đàn hồi 100N/m thì lò xo dãn ra 10cm. 

Khối lƣợng m nhận giá trị nào sau đây? 

 A. m =10g  B. m = 100g.  C. m = 1kg.  D. m = 10kg 

Bài 20. Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8m có đƣờng kính 0,8mm. khi bị kéo bằng một lực 25N thì nó 

dãn ra một đoạn bằng 4mm. Suất Y- âng của đồng thau là:  

 A. E = 8,95. 109 Pa.  B. E = 8,95. 1010 Pa.  C. E = 8,95. 1011 Pa.  D. E = 8,95. 1012 Pa 
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Bài 21. Với kí hiệu: l0 là chiều dài ở 00C; l là chiều dài ở t0C;  là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây là 
đúng với công thức tính chiều dài l ở t0C? 

 A. l = l0 + t   B. l = l0  t  C. l = )1(0 tl    D. l = 
t

l

1

0 .  

Bài 22. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa hệ số nở khối   và hệ số nở dài  ? 

 A.   = 3   B.   = 3    C. 3    D. 
3


   

Bài 23. Với ký hiệu: V0 là thể tích ở 00C; V thể tích ở t0C;   là hệ số nở khối. Biểu thức nào sau đây là 

đúng với công thức tính thể tích ở t0C? 

 A. V = V0 -  t  B. V = V0 +  t  C. V = V0 (1+  t ) D. V = 
t

V

1

0  

Bài 24. Một thanh ray dài 10m đƣợc lắp lên đƣờng sắt ở nhiệt độ 200C. phải chừa một khe hở ở đầu 

thanh ray với bề rộng là bao nhiêu, nếu thanh ray nóng đến 500C thì vẫn đủ chỗ cho thanh dãn ra (Biết 

hệ số nở dài của sắt làm thanh ray là   = 12. 10-6 k-1 ).  

 A. l = 3,6. 10-2 m  B. l = 3,6. 10-3 m  C. l = 3,6. 10-4 m  D. l  = 3,6. 10-5 m 
Bài 25. Hai thanh kim loại, Một bằng sắt và một bằng kẽm ở 00C có chiều dài bằng nhau, còn ở 1000C 

thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Cho biết hệ số nở dài của sắt là   = 1,14. 10-5k-1 và của kẽm là  = 
3,4. 10-5k-1. Chiều dài của hai thanh ở 00C là:  

 A. l0 = 0,442mm  B. l0 = 4,42mm.  C. l0 = 44,2mm  D. l0 = 442mm.  

Bài 26. Một cái xà bằng thép tròn đƣờng kính tiết diện 5cm hai đầu đƣợc chôn chặt vào tƣờng. Cho biết 

hệ số nở dài của thép 1,2. 10-5 k-1, suất đàn hồi 20. 1010N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 250C thì độ lớn của 

lực do xà tác dụng vào tƣờng là:  

 A. F = 11,7750N.  B. F = 117,750N.  C. F = 1177,50 N D. F = 11775N.  

Bài 27. Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân ở 180C. Biết: Hệ số nở dài của thuỷ ngân là: 1  

= 9. 10-6 k-1. Hệ số nở khối của thuỷ ngân là: 2  = 18. 10-5k-1. Khi nhiệt độ tăng đến 380C thì thể tích 

của thuỷ ngân tràn ra là:  

 A. V = 0,015cm3  B. V = 0,15cm3 C. V = 1,5cm3 D. V = 15cm3 

Bài 28. Một thanh hình trụ có tiết diện 25cm2 đƣợc đun nóng từ t1= 00Cđến nhiệt độ t2 = 1000 C. Hệ số 

nở dài của chất làm thanh và suất đàn hồi của thanh là   = 18. 10-6k-1 và E = 9,8. 1010N/m. Muốn chiều 

dài của thanh vẫn không đổi thì cần tác dụng vào hai đầu thanh hình trụ những lực có giá trị nào sau 
đây:  

 A. F = 441 N.  B. F = 441. 10-2 N.  C. F = 441. 10-3 N.  D. F = 441. 10-4 N.  

Bài 29. Điều nào sau đây là sai khi nói về các phân tử cấu tạo nên chất lỏng? 

 A. Khoảng cách giữa các phân tử chất lỏng vào khoảng kích thƣớc phân tử.  

 B. Mỗi phân tử chất lỏng luôn dao động hỗn độn quanh một vị trí cân bằng xác định. Sau một khoảng 

thời gian nào đó, nó lại nhảy sang một vị trí cân bằng khác  

 C. Mọi chất lỏng đều đƣợc cấu tạp từ một loại phân tử.  

 D. Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng cũng tăng.  

Bài 30. Hịên tƣợng nào sau đây không liên quan đến hiện tƣợng căng bề mặt của chất lỏng.  
 A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí.  B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nƣớc.  

 C. Nƣớc chảy từ trong vòi ra ngoài.  D. Giọt nƣớc động trên lá sen.  

Bài 31. Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:  

 A. Làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng.  

 B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng.  

 C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định.  

 D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang.  

Bài 32. Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng? 

 A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đƣờng giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng.  

 B. Hệ số căng bề mặt   của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.  

 C. Hệ số căng bề mặt  không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng.  
 D. Lực căng bề mặt có phƣơng tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đƣờng giới 

hạn của mặt thoáng.  
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Bài 33. Hiện tƣợng dính ƣớt của chất lỏng đƣợc ứng dụng để:  

 A. Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phƣơng pháp tuyển nổi.  

 B. Dẫn nƣớc từ nhà máy đến các gia đình bằng ống nhựa.  

 C. Thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm.  

 D. Chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông.  

Bài 34. ống đƣợc dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện:  

 A. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu và không bị nƣớc dính ƣớt.  

 B. Tiết diện nhỏ hở một đầu và không bị nƣớc dính ƣớt.  
 C. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu.  

 D. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu và bị nƣớc dính ƣớt.  

Bài 35. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tƣợng mao dẫn? 

 A. Hiện tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng chất lỏng trong những ống có tiết diện nhỏ đƣợc dâng lên hay 

hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngoài ống.  

 B. Hiện tƣợng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn bị nƣớc dính ƣớt.  

 C. Hiện tƣợng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn không bị nƣớc làm ƣớt.  

 D. Cả ba phát biểu A, B, C đều đúng 

Bài 36. Một vòng dây kim loại có đƣờng kính 8cm đƣợc dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi 
kéo vòng dây ra khỏi dầu, ngƣời ta đo đƣợc lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là 9,2. 10-3N. Hệ 

số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:  

 A.   = 18,4. 10-3 N/m  B.   = 18,4. 10-4 N/m C.   = 18,4. 10-5 N/m  D.   = 18,4. 10-6 N/m 
 Sử dụng dữ kiện sau:  

Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không bị nƣớc làm dính ƣớt. Biết bán kính của quả cầu là 0,1mm, suất 

căng bề mặt của nƣớc là 0,073N/m.  

Trả lời các câu hỏi 37 và 38 

Bài 37. Khi quả cầu đƣợc đặt lên mặt nƣớc, lực căng bề mặt lớn nhất tác dụng lên nó nhận giá trị nào 

sau đây:  

 A. Fmax = 4,6N.  B. Fmax = 4,5.10-2 N.  C. Fmax = 4,5.10-3 N.  D. Fmax = 4,5.10-4 N.  

Bài 38. Để quả cầu không bị chìm trong nƣớc thì khối lƣợng của nó phải thoả mãn điều kiện nào sau 
đây:  

 A. m   4,6.10-3 kg  B. m   3,6.10-3 kg  C. m   2,6.10-3 kg D. m   1,6.10-3 kg 

Bài 39. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc? 

 A. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.  

 B. Với một chất rắn, nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy.  

 C. Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.  

 D. Nhiệt độ đông đặc của các chất thay đổi theo áp suất bên ngoài.  

Bài 40. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy? 

 A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt lƣợng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.  

 B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).  

 C. Các chất có khối lƣợng bằng nhau thì có nhiệt nóng chảy nhƣ nhau.  

 D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q =  . m trong đó   là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm 
vật, m là khối lƣợng của vật.  

Bài 41. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn? 

 A. Jun trên kilôgam độ (J/kg. độ)  B. Jun trên kilôgam (J/ kg).  

 C. Jun (J)   D. Jun trên độ (J/ độ).  

Bài 42. Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? 

 A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lƣợng cần cung cấp để làm nóng chảy 

1kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.  

 B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam (J/ kg).  

 C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau.  
 D. Cả A, B, C đều đúng.  

Bài 43. Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

 A. Thể tích của chất lỏng.  B. Gió.  

 C. Nhiệt độ.   D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng 

Bài 44. Điều nào sau đây là sai khi nói về hơi bão hoà? 
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 A. Hơi bão hoà là hơi ở trạng thái cân bằng động với chất lỏng của nó.  

 B. áp suất hơi bão hoà không phụ thuộc vào thể tích của hơi.  

 C. Với cùng một chất lỏng, áp suất hơi bão hoà phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng thì áp suất 

hơi bão hoà giảm.  

 D. ở cùng một nhiệt độ, áp suất hơi bão hoà của các chất lỏng khác nhau là khác nhau.  

Bài 45. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.  

 A. Nhệt lƣợng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất 

lỏng ở nhiệt độ sôi.  
 B. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lƣợng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.  

 C. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun trên kilôgam (J/kg ).  

 D. Nhiệt hoá hơi đƣợc tính bằng công thức Q = Lm trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m 

là khối lƣợng của chất lỏng.  

Bài 46. Câu nào dƣới đây là sai khi nói về áp suất hơi bão hoà? 

 A. áp suất hơi bão hoà của một chất đã cho phụ thuộc vào nhiệt độ.  

 B. áp suất hơi bão hoà phụ thuộc vào thể tích của hơi.  

 C. áp suất hơi bão hoà ở một nhiệt độ đã cho phụ thuộc vào bản chất chất lỏng.  

 D. áp suất hơi bão hoà không tuân theo định luật Bôi lơ Mari ốt  
Bài 47. Nếu nung nóng không khí thì:  

 A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tƣơng đối đều tăng.  

 B. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tƣơng đối giảm.  

 C. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tƣơng đối tăng.  

 D. Độ ẩm tuyệt đối tăng, độ ẩm tƣơng đối không đổi.  

Bài 48. Nếu làm lạnh không khí thì:  

 A. Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm tƣơng đối giảm.  B. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tƣơng đối giảm.  

 C. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tƣơng đối tăng.  D. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tuyệt đối giảm.  

Bài 49. Kết luận nào sau đây là đúng? 
 A. Không khí càng ẩm khi nhiệt độ càng thấp.  

 B. Không khí càng ẩm khi lƣợng hơi nƣớc trong không khí càng nhiều.  

 C. Không khí càng ẩm khi hơi nƣớc chứa trong không khí càng gần trạng thái bão hoà.  

 D. Cả 3 kết luận trên.  

Bài 50. Không khí ở 250C có độ ẩm tƣơng đối là 70%. khối lƣợng hơi nƣớc có trong 1m3 không khí là:  

 A. 23g.  B. 7g.  C. 17,5g.  D. 16,1g.  

Bài 51. Không khí ở một nơi có nhiệt độ 300C, có điểm sƣơng là 200C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí 

tại đó là:  

 A. 30,3g/m3  B. 17,3g/m3  C. 23,8g/m3  D. Một giá trị 
khác.  

Bài 52. Không khí ở 300C có điểm sƣơng là 250C, độ ẩm tƣơng đối của không khí có giá trị:  

 A. 75,9% B. 30,3% C. 23% D. Một đáp số khác.  

Bài 53. Một căn phòng có thể tích 120m3. không khí trong phòng có nhiệt độ 250C, điểm sƣơng 150C. 

Để làm bão hoà hơi nƣớc trong phòng, lƣợng hơi nƣớc cần có là:  

 A. 23.00g  B. 10.20g  C. 21.6g D. Một giá trị khác  

Bài 54. Một vùng không khí có thể tích 1,5. 1010m3 chứa hơi bão hoà ở 230C. nếu nhiệt độ hạ thấp tới 

100C thì lƣợng nƣớc mƣa rơi xuống là:  

 A. 16,8.107g  B. 16,8. 1010kg  C. 8,4.1010kg D. Một giá trị khác  
Bài 55. áp suất hơi nƣớc trong không khí ở 250C là 19 mmHg. Độ ẩm tƣơng đối của không khí có giá 

trị:  

 A. 19%  B. 23,76%  C. 80% D. 68%.  

Bài 56. Hơi nƣớc bão hoà ở 200C đƣợc tách ra khỏi nƣớc và đun nóng đẳng tích tới 270C. áp suất của nó 

có giá trị:  

 A. 17,36mmHg  B. 23,72mmHg C. 15,25mmHg D. 17,96mmHg.  

 

------------------------------Hết-------------------------- 
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ĐÁP ÁN (chất rắn và chất lỏng) 

1 D. Vật rắn tinh thể là vật rắn có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hƣớng hoặc dị hƣớng, có nhiệt 

độ nóng chảy xác định. Chọn D.  

2 A. Chiếc cốc làm bằng thuỷ tinh không có cấu trúc tinh thể. Chọn A.  

3 A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hƣớng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô 

định hình có tính đẳng hƣớng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Chọn A.  

4 C. Phát biêu Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau. Chọn C.  

5 A. Ngƣời ta chia vật rắn chia thành hai loại: Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình. Chọn A.  
6 C. Vật rắn đa tinh thể có tính đẳng hƣớng. Chọn C.  

7 B. Viên kim cƣơng là vật rắn có cấu trúc đơn tinh thể. Chọn B.  

8 A. Mỗi vật rắn tinh thể đều có nhiệt độ nóng chảy xác định. Chọn A.  

9 C. Nếu một vật đƣợc cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết nhau một cách hỗn độn, ta nói vật rắn đó 

là vật rắn đa tinh thể. Chọn  C.  

10 A. Các vật rắn vô định hình không thể có cấu trúc tinh thể. chọn A.  

11 D. Dƣới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi hình dạng và kích thƣớc của vật rắn đƣợc gọi là biến 

dạng cơ. Chọn D.  

12 B. Hệ số đàn hồi k (hay độ cứng ) của thanh thép tỉ lệ thuận với S, tỉ lệ nghịch với l0. Chọn B.  

13 C. Biểu thức: k = 
0l

SE
. Chọn C.  

14 D. Một thanh rắn bị biến dạng uốn khi một đầu thanh đƣợc giữ cố định, còn đầu kia của thanh chịu 

tác dụng của một lực vuông góc với trục của thanh làm thanh bị cong đi. Chọn  D.  

15 C. Khi thanh rắn chịu tác dụng của hai lực ngƣợc hƣớng làm cho các tiết diện tiếp giáp nhau của 

thanh trƣợt song song với nhau, ta nói thanh chịu biến dạng cắt. Chọn C 

16 A. Một thanh rắn bị biến dạng sao cho chiều dài (theo phƣơng của lực. Tăng còn chiều rộng (vuông 

góc với phƣơng của lực. giảm, ta nói thanh rắn bị biến dạng kéo. Chọn A.  
17 B. Một thanh rắn bị biến dạng nén khi hai đầu thanh chịu tác dụng của hai lực ngƣợc hƣớng làm giảm 

độ dài (theo phƣơng của lực. và làm tăng tiết diện của thanh. Chọn B.  

18 D. Trên thực tế, ngƣời ta thƣờng thay thanh đặc chịu biến dạng uốn bằng ống tròn, thanh có dạng chữ 

I hoặc chữ T. Chọn D.  

19 C. Ta có: mg = k l    m = k 
g

l
. Thay số ta đƣợc m = 1kg. Chọn C.  

20 B. Ta có: Fk = k l  = E. S 
0l

l
   E = 

lS

lFk

.

0  

Thay số ta đƣợc E = 8,9. 1010 PA. Chọn B.  

21 C. Biểu thức: l = )1(0 tl  . Chọn C.  

22 A. Biểu thức liên hệ:  3  là đúng. Chọn A.  

23 C. Biểu thức: V = V0(1 +  t ). chọn C.  

24 B. Ta có: l2 = l1(1+ t ). Suy ra l  = l2 l1 = l1 . t  

 Thay số ta đƣợc l = 3,6. 10-3 m. Chọn B.  
25 D. Gọi l1, l2 lần lƣợt là chiều dài của thanh sắt và thanh kẽm ở 1000C:  

 l1 = l0(1 + 1 t )  l1 l0 = l0 1 t (1 ) 

 l2 = l0(1 + 2 t )  l2 l0 = l0 2 t (2 ) 

 Lấy (2) (1) theo vế ta có: l2 l1 = l0 2 t - l0 1 t = l0t( 12   ) 

   l0 = 
t

ll

)( 12

12

 


= 442 mm. Chọn D.  

26 B. Khi nhiệt độ tăng thêm t = 250C thì xà dãn dài thêm một đoạn:  

 l  = l l0 = l0 . t .  

 Vì hai đầu xà chôn chặt vào tƣờng, nên xà chịu một lực nén (bằng chính lực do xà tác dụng vào tƣờng) 

là F = k l  = E. S 
0l

l
.  

 Thay số ta đƣợc: F = 117,750N. Chọn B.  
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27 B. Độ tăng thể tích của thuỷ ngân là tVV  22  .  

 Độ tăng dung tích của bình chứa là 31 V . V t .  

 Thể tích thuỷ ngân tràng ra 12 VVV  = )3( 12   . V. t .  

 Thay số ta đƣợc V = 0,15 cm3. Chọn B.  

28 C. Thanh chịu biến dạng nén, theo định luật Húc ta có F = E. S 
0l

l
 

 Khi đun nóng chiều dài thanh đồng thau tăng lên: l  = l2 l1 = l0 (t2 t1 ) 

   F = 
0l

SE
. l0 t  Thay số ta đƣợc F = 441. 103 N. Chọn C 

29. Phát biểu: Mọi chất lỏng đều đƣợc cấu tạo từ một loại phân tử là sai.  

 Chọn C.  
30. Trƣờng hợp nƣớc chảy từ trong vòi ra ngoài, không liên quan đến hiện tƣợng căng bề mặt của chất 

lỏng. Chọn C.  

31. Chiều lực căng bề mặt của chất lỏng phải có tác dụng làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 

Chọn B.  

32. Phát biểu: Hệ số căng bề mặt   không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng là sai. Chọn  C.  
33. Hiện tƣợng vật rắn dính ƣớt chất lỏng đƣợc ứng dụng để làm dầu quặng (loại bẩn quặng) theo 

phƣơng pháp tuyển nổi. Chọn A.  

34. ống đƣợc dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện: tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu. Chọn C.  

35. Chỉ có phát biểu: Hiện tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng chất lỏng trong những ống có tiết diện nhỏ 

đƣợc dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngoài ống là đúng. Chọn A.  

36. Chu vi vòng dây: l =  d = 3,14. 8 = 0,25m.  

 Hệ số căng bề mặt của dầu là
l

F

2
 .  

 Thay số ta đƣợc  = 18,4. 10-3 N/m. Chọn A.  

 37. Lực căng bề mặt tác dụng lên quả cầu: F =  l.  

 F đạt cực đại khi l = 2 r (chu vi vòng tròn lớn nhất).  

   Fmax= 2  r. Thay số ta đƣợc Fmax= 46. 10-4 N Chọn D.  

38. Quả cầu không bị chìm khi trọng lƣợng P = mg của nó nhỏ hơn lực căng cực đại: mg   Fmax m   

4,6. 10-3 kg. Chọn A 

39. Phát biểu: Với một chất rắn, nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy là sai. Chọn B.  

40. Phát biểu: Các chất có khối lƣợng bằng nhau thì nhiệt độ nóng chảy nhƣ nhau là sai. chọn C.  

41. Đợn vị của nhiệt độ nóng chảy riêng là Jun/ kilôgam (J/ kg ). chọn B.  

42. Cả A, B, C đều đúng. Chọn D.  

43. Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào thể tích của chất lỏng. Chọn A.  

44. Phát biểu: Với cùng một chất lỏng, áp suất hơi bão hoà phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng 

thì áp suất hơi bão hoà giảm là sai. Thực ra, khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi bão hoà tăng. Chọn C.  

45. Nói Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun/ kilôgam (J/ kg ) là sai. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun (đơn vị 

Jun/kg là của nhiệt hoá hơi riêng ). Chọn C 
46. áp suất hơi bão hoà phụ thuộc vào thể tích của hơi. Chọn B 

 

47. Nung nóng không khí, độ ẩm tuyệt đối không đổi, nhƣng độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tƣơng đối 

giảm. Chọn B.  

48. Làm lạnh không khí độ ẩm tuyệt đối không đổi, nhƣng độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tƣơng đối 

tăng. Chọn C.  

49. Không khí càng ẩm khi độ ẩm tƣơng đối càng gần bằng 1, hơi nƣớc chứa trong không khí càng 

gần trạng thái bão hoà. Chọn C.  

50. Độ ẩm cực đại ở 250C: A = 23g/m3 

 Độ ẩm tƣơng đối: f = 70% = 0,7 

 Độ ẩm tuyệt đối: a = f. A = 0,7. 23 = 16,1 g/m3.  

 Trong 1m3 không khí có 16,1 g nƣớc.  

 Chọn  D.  
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51. Độ ẩm tuyệt đối của không khí bằng độ ẩm cực đại ở điểm sƣơng 200C có giá trị 17,3g/m3.  

 Chọn  B.  

52. Độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại ở điểm sƣơng 250C: 23g/m3.  

 Độ ẩm cực đại ở 300C: A = 30,3g/m3.  

 Độ ẩm tƣơng đối: f = 
A

a
= 

3,30

23
= 0,759 = 75,9%.  

 Chọn A.  

53. Độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại điểm sƣơng 150C  

 a = 12,8 g/m3  

 Độ ẩm cực đại ở 250C: A = 23g/m3.  

 Để làm bão hoà hơi nƣớc trong phòng cần một lƣợng hơi nƣớc là:  

 (23 12,8 ) x 120 = 1224g.  

 Chọn D.  

54. Không khí chứa hơi nƣớc bão hoà, có độ ẩm cực đại: A1 = 20,6 g/m3  
 ở nhiệt độ 100C độ ẩm cực đại chỉ là: A2 = 9,4 g/m3.  

   Khi nhiệt độ hạ thấp tới 100C thì khối lƣợng hơi nƣớc ngƣng tụ tạo thành mƣa rơi xuống là:  
 (20,6 9,4 ) x 1,5. 1010 = 16,8. 1010g = 16,8. 107kg.  

 Chọn A.  

55. ở 250C: pbh = 23,76mmHg (tra bảng đặc tính hơi nƣớc bão hoà) 

   Độ ẩm tƣơng đối của không khí:  

 f = 
bhp

p
= 

76,23

19
= 0,7996 80%.  

 Chọn C.  

56. Hơi nƣớc bão hoà ở nhiệt độ t1 = 200C có áp suất p1= 17,54mmHg.  

Hơi bão hoà tách khỏi chất lỏng nung nóng đẳng tích biến thành hơi khô tuân theo định luật Sác Lơ: áp 

suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.  

 
1

2

1

2

T

T

p

p
   p2 = p1

1

2

T

T
 

 T1 = 20 + 273 = 2790K; T2 = 27 + 273 = 3000K 

 Thay số ta có: p2 = = 17,96mmHg.  

Chọn D.  

 

----------------------------hÕt--------------------------------- 

  

 

 

  

  

A. Phƣơng pháp giải bài toán về sự truyền nhiệt giữa các vật 

 + Xác định nhiệt lƣợng toả ra và thu vào của các vật trong quá trình truyền nhiệt thông qua biểu thức:  

 Q = mcΔt 

  +Viết phƣơng trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu 

  + Xác định các đại lƣợng theo yêu cầu của bài toán.  

Lƣu ý: + Nếu ta sử dụng biểu thức Δt = ts – tt thì Qtoả = - Qthu 

  + Nếu ta chỉ xét về độ lớn của nhiệt lƣợng toả ra hay thu vào thì Qtoả = Qthu, trong trƣờng hợp này, 
đối với vật thu nhiệt thì Δt = ts - tt còn đối với vật toả nhiệt thì Δt = tt – ts  

 B. Bài tập vận dụng 

Bài 1: Một bình nhôm có khối lƣợng 0,5kg chứa 0,118kg nƣớc ở nhiệt độ 20oC. Ngƣời ta thả vào bình 

một miếng sắt có khối lƣợng 0,2kg đã đƣợc đun nóng tới nhiệt độ 75o C. Xác định nhiệt độ của nƣớc khi 

bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 920J/kgK; nhiệt dung riêng của 

nƣớc là 4180J/kgK; và nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kgK. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trƣờng xung 

quanh.  

Giải 

CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
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 Gọi t là nhiệt độ lúc cân bằng nhiệt.  

Nhiệt lƣợng của sắt toả ra khi cân bằng: Q1 = mscs(75 – t) = 92(75 – t) (J) 

Nhiệt lƣợng của nhôm và nƣớc thu vào khi cân bằng nhiệt: Q2 = mnhcnh(t – 20) = 460(t – 20) (J) 

  Q3 = mncn(t – 20) = 493,24(t – 20) (J) 

Áp dụng phƣơng trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu 

92(75 – t) = 460(t – 20) + 493,24(t – 20)  

<=> 92(75 – t) = 953,24(t – 20)  

Giải ra ta đƣợc t ≈ 24,8oC 
Bài 2: Một nhiệt lƣợng kế bằng đồng thau có khối lƣợng 128g chứa 210g nƣớc ở nhiệt độ 8,4o C. Ngƣời 

ta thả một miếng kim loại có khối lƣợng 192g đã đun nóng tới nhiệt độ 100oC vào nhiệt lƣợng kế. Xác 

định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5o C. Bỏ qua sự 

truyền nhiệt ra môi trƣờng xung quanh và biết nhiệt dung riêng của đồng thau là 128J/kgK và của nƣớc 

là 4180J/kgK.  

Giải 
Nhiệt lƣợng toả ra của miếng kim loại khi cân bằng nhiệt là:  Q1 = mkck(100 – 21,5) = 15,072ck (J) 

Nhiệt lƣợng thu vào của đồng thau và nƣớc khi cân bằng nhiệt là: Q2 = mđcđ(21,5 – 8,4) = 214,6304 (J) 

 Q3 = mncn(21,5 – 8,4) =11499,18 (J) 
Áp dụng phƣơng trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu 

  15,072ck = 214,6304 + 11499,18  

Giải ra ta đƣợc ck = 777,2J/kgK.  

Bài 3: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lƣợng 0,105kg đƣợc đun nóng tới 1420C vào một cốc đựng 

nƣớc ở 200C, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 420C. Tính khối lƣợng của nƣớc trong cốc, biết 

nhiệt dung riêng của nƣớc là 880J/kg. K và của nƣớc là 4200J/kg. K.  

Giải 
- Nhiệt lƣợng do miếng nhôm tỏa ra 

 Q1 = m1c1(142– 42) 
- Nhiệt lƣợng do nƣớc thu vào:  

 Q2 = m2c2(42 - 20) 

- Theo PT cân bằng nhiệt:  

 Q1 = Q2  

 m1c1(142– 42)=m2c2(42 - 20) 

1 1

2

.100

0,1

22.4200

m c
m kg    

Bài 4: Một cốc nhôm có khối lƣợng 120g chứa 400g nƣớc ở nhiệt độ 24oC. Ngƣời ta thả vào cốc nƣớc 

một thìa đồng khối lƣợng 80g ở nhiệt độ 100oC. Xác định nhiệt độ của nƣớc trong cốc khi có sự cân 

bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/Kg. K, của đồng là 380 J/Kg. K và của nƣớc là 

4,19.103. J/Kg. K.  

 Giải 

 - Gọi t là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt.  
 - Nhiệt lƣợng do thìa đồng tỏa ra là : Q1 = m1 c1 (t1 – t) 

 - Nhiệt lƣợng do cốc nhôm thu vào là Q2 = m2 c2 (t – t2) 

 - Nhiệt lƣợng do nƣớc thu vào là Q3 = m3 c3 (t – t2) 

Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt, ta có: Q1 = Q2 + Q3 

 

  m1 c1 (t1 – t) = m2 c2 (t – t2) + m3 c3 (t – t2) t = 1 1 1 2 2 2 3 3 2

1 1 2 2 3 3

. . . . . .

. . .

m c t m c t m c t

m c m c m c

 

 
 

Thay số, ta đƣợc 

t = 
0,08.380.100 0,12.880.24 0,4.4190.24

25,27
0,08.380 0,12.880 0,4.4190

 


 

o C.  

Bài 5: Một nhiệt lƣợng kế bằng đồng khối lƣợng m1 = 100g có chứa m2 = 375g nƣớc ở nhiệt độ 25oC. 

Cho vào nhiệt lƣợng kế một vật bằng kim loại khối lƣợng m3 =400g ở 90o C. Biết nhiệt độ khi có sự cân 

bằng nhiệt là 30o C. Tìm nhiệt dung riêng của miếng kim loại. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 

J/Kg. K, của nƣớc là 4200J/Kg. K.  
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Giải 

 Nhiệt lƣợng mà nhiệt lƣợng kế và nƣớc thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC lên 30oC là  

Q12 = (m1. c1 + m1. c2). (t- t1).  

Nhiệt lƣợng do miếng kim loại tỏa ra là: Q3 = m3. c3. (t2 –t) 

Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt, ta có: Q12 = Q3 

 (m1. c1 + m1. c2). (t- t1) = m3. c3. (t2 –t) 

c3 = 
 

 
1 1 2 2 1

23

( . . ).m c m c t t

m t t

 


 = 

 
(0,1.380 0,375.4200).(30 25)

0,4 90 30

 


 = 336 

Vậy c3 = 336 J/Kg. K 

Bài 6: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lƣợng 0,105 Kg đƣợc nung nóng tới 142oC vào một cốc nƣớc ở 

20oC. Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 42oC. Tính khối lƣợng nƣớc trong cốc. Biết nhiệt dung 

riêng của nhôm là 880 J/Kg. K và của nƣớc là 4200 J/Kg. K.  

Giải 
Gọi t là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt 

Nhiệt lƣợng do quả cầu nhôm tỏa ra là: Q1 = m1. c1. (t2 – t) 
Nhiệt lƣợng do nƣớc thu vào là Q2 = m2. c2. (t – t1) 

Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt, ta có: Q1 = Q2 

  m1. c1. (t2 – t) = m2. c2. (t – t1) 

m2 = 
 

 
1 1 2

2 1

.m c t t

c t t




 = 

0,105.880.(142 42)

4200.(42 20)




 = 0,1 Kg.  

 

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 

Bài 1: Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?  

 A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn   

 B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn  

 C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn   

 D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ  

Bài 2: Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích?  

 A. U = A với A > 0   B. U = Q với Q > 0   C. U = A với A < 0  D. U = Q với Q <0  

Bài 3: Hệ thức U = Q là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học  

 A. áp dụng cho quá trình đẳng áp  B. áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt  

 C. áp dụng cho quá trình đẳng tích  D. áp dụng cho cả ba quá trình trên   

Bài 4: Ngƣời ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí, biết khí 

truyền ra môi trƣờng xung quanh nhiệt lƣợng 400 J?  

 A. U = -600 J  B. U = 1400 J  C. U = - 1400 J  D. U = 600 J  

Bài 5: Ngƣời ta cung cấp một nhiệt lƣợng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí 

nở ra đẩy pittông đi một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20 N. Tính độ biến 
thiên nội năng của khí:  

 A. U = 0,5 J  B. U = 2,5 J  C. U = - 0,5 J  D. U = -2,5 J  

Bài 6: Làm biến đổi một lƣợng khí từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, biết rằng ở trạng thái 2 cả áp suất và 

thể tích của lƣợng khí đều lớn hơn của trạng thái 1. Trong những cách biến đổi sau đây, cách nào lƣợng 

khí sinh công nhiều nhất?  

 A. Đun nóng đẳng tích rồi đun nóng đẳng áp   

 B. Đun nóng đẳng áp rồi đun nóng đẳng tích  

 C. Đun nóng khí sao cho cả thể tích và áp suất của khí đều tăng đồng thời và liên tục từ trạng thái 1 
tới trạng thái 2  

 D. Tƣơng tự nhƣ C nhƣng theo một dãy biến đổi trạng thái khác C  

Bài 7: Một lƣợng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02m3 và nội năng biến thiên 1280J. Nhiệt 

lƣợng đã truyền cho khí là bao nhiêu? Biết quá trình là đẳng áp ở áp suất 2. 105Pa.  

 A. 2720J.  B. 1280J C. 5280J.  D. 4000J.  

Bài 8: Một bình nhôm khối lƣợng 0,5kg ở nhiệt độ 200C. Tính nhiệt lƣợng cần cung cấp để nó tăng lên 

500 C. Biết nhiệt nhung của nhôm là 0,92. 103J/kg. K 
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 A. 13,8. 103J B. 9,2. 103J C. 32,2. 103J D. 23,0. 103J 

Bài 9: Trƣờng hợp nào dƣới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công? 

 A. Nung nƣớc bằng bếp.   B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.  

 C. Cọ xát hai vật vào nhau.  D. Nén khí trong xi lanh.  

Bài 10: Nội năng của một vật phụ thuộc vào:  

 A. Nhiệt độ, áp suất và khối lƣợng.  B. Nhiệt độ và áp suất.  

 C. Nhiệt độ và thể tích.   D. Nhiệt độ, áp suất và thể tích.  

Bài 11: Khi cung cấp nhiệt lƣợng 2J cho khí trong xilanh đặt nằm ngang, khí nở ra đẩy pittông di 
chuyển đều đi đƣợc 5cm. Cho lực ma sát giữa pittông và xilanh là 10N. Độ biến thiên nội năng của khí 

là? 

 A. -0,5J.  B. -1,5J C. 1,5J.  D. 0,5J.  

Bài 12: Hơ nóng đẳng tích một khối khí chứa trong một bình lớn kín. Độ biến thiên nội năng của khối 

khí là 

 A. U = A, A>0.  B. U = Q, Q>0.  C. U = Q, Q<0.  D. U = 0.  

 

--------------------hết-------------------- 

B1. D 
HD: Nhiệt không thể tự truyền giữa 2 vật có cùng nhiệt độ.  

B2. D 

HD: Khí không sinh công (A = 0) nhƣng nhả nhiệt (Q>0) 

B3. C 

HD: Khi đó khí không sinh công  A = 0  U = Q 

B4. D 

HD: U = Q +A = - 400 + 1000 = 600 (J) 

B5. A 

HD: U = Q +A = -F. S = 1,5 – 20. 0. 05 = 0,5 (J) 

B6. A 

HD: Số đo của công mà khí sinh ra đƣợc đo bằng diện tích của hình tạo bởi hai đƣờng đẳng tích đi qua 

trạng thái 1 và 2, trục hoành OV và đƣờng cong biểu diễn sự biến đổi của trạng thái. Rõ ràng khi chất 

khí biến đổi theo hành trình đẳng tích rồi đẳng áp thì diện tích của hình đó là lớn nhất.  

B7. C 

HD: U = Q + A  Q = U – A = 1280 – (0,02. 2. 105) = 5280 (J) 

B8. A 

HD: Q = m.c.T = 0,5. 0,92. 103. (50-20) = 13800 (J) 

B9. A 
HD: Làm tăng nội năng bằng cách truyền nhiệt đơn thuần.  

B10. C 

HD: Theo định nghĩa thì nội năng của vật là tổng động năng do chuyển động nhiệt của các phân tử và 

thế năng tƣơng tác giữa (phụ thuộc vào khoảng cách) chúng nên nội năng phụ thuộc vào cả nhiệt độ và 

thể tích của vật.  

B11. C 

HD: U = Q + A = 2 – 10. 0. 05 – 1,5 (J) 

B12. B 

HD: A = 0  U = Q Hệ nhận nhiệt Q > 0 

 

-------------------------Hết------------------------- 
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CHỦ ĐỀ 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

A. Các dạng bài tập và phƣơng pháp giải 

Dạng 1: Tính toán các đại lƣợng liên quan đến công, nhiệt và độ biến thiên nội năng 

 Áp dụng nguyên lý I: U = A + Q 

Trong đó: U : biến thiên nội năng (J) 

  A: công (J) 

 Qui ƣớc:  

+ 0U   nội năng tăng, 0U   nội năng giảm.  

+ 0A  vật nhận công, 0A  vật thực hiện công.  

+ 0Q   vật nhận nhiệt lƣợng, 0Q   vật truyền nhiệt lƣợng.  

Chú ý:  

 a. Quá trình đẳng tích: 0 0V A     nên U Q   

 b. Quá trình đẳng nhiệt: 0 0T U    nên Q = -A 
 C. Quá trình đẳng áp 

- Cụng gión nở trong quỏ trỡnh đẳng ỏp:    
2 1

( ) .A p V V p V 

 »p h ngsè : áp suất của khối khí.  

1 2
,V V : là thể tích lúc đầu và lúc sau của khí.  

- Có thể tính công bằng công thức: 1
2 1

1

( )
pV

A T T
T

   (nếu bài toán không cho V2) 

Đơn vị thể tích V (m3), đơn vị của áp suất p (N/m2) hoặc (Pa). 
2

1 1
N

Pa
m

 

Dạng 2: Bài toán về hiệu suất động cơ nhiệt 

- Hiệu suất thực tế: H = 1 2

1 1

Q Q A

Q Q


 (%) 

- Hiệu suất lý tƣởng: Hmax = 1 2

1

T T

T


1 - 

1

2

T

T
 và HHmax 

- Nếu cho H thì suy ra A nếu biết Q1, ngƣợc lại cho A suy ra Q1 và Q2 

 B. Bài tập vận dụng 

Bài 1: một bình kín chứa 2g khí lý tƣởng ở 200C đƣợc đun nóng đẳng tích để áp suất khí tăng lên 2 lần.  

 a. Tính nhiệt độ của khí sau khi đun.  

 b. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí, cho biết nhiệt dung riêng đẳng tích khí là 312,3.10 J/kg. 

K 

Giải 

 a. Trong quá trình đẳng tích thì: 1 2

1 2

p p

T T
 , nếu áp suất tăng 2 lần thì áp nhiệt độ tăng 2 lần, vậy:  

T2 = 2T1 = 2. (20 + 273) = 586K, suy ra t2 = 3130C 

 b. Theo nguyên lý I thì: U = A + Q 

do đây là quá trình đẳng tích nên A = 0, Vậy U = Q = mc (t2 – t1) = 7208J 

Bài 2: Một lƣợng khí ở áp suất 2. 104 N/m2 có thể tích 6 lít. Đƣợc đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể 

tích 8 lít. Tính:  
 a. Công do khí thực hiện 

 b. Độ biến thiên nội năng của khí. Biết khi đun nóng khí nhận đƣợc hiệt lƣợng 100 J 

Giải 

a. Tính công do khí thực hiện đƣợc:    
2 1

( ) .A p V V p V 

Với      4 2 3 3

2 1
2.10 / 2 2.10p N m vµ V V V lÝt m  

Suy ra:  4 32.10 .2.10 40A J  

Vì khí nhận nhiệt lƣợng (  0Q ) và thực hiện công nên:  40A J  

b. Độ biến thiên nội năng:  

áp dụng nguyên lý I NĐLH   U Q A  

https://giasutrongtin.vn/
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Với 100Q J  và 40A J   

Suy ra:    100 40 60U J  

Bài 3: Một khối khí có thể tích 10 lít ở áp suất 2.105N/m2 đƣợc nung nóng đẳng áp từ 30oC đến 1500 C. 

Tính công do khí thực hiện trong quá trình trên.  

Giải 

Trong quá trình đẳng áp, ta có:      2 2 2

2 1

1 1 1

423
. 10. 13,96

303

V T T
V V l

V T T

 

- Công do khí thực hiện là:  

          5 3

2 1
. . 2.10 . 13,96 10 .10 792A p V p V V J

 

Bài 4: Một động cơ nhiệt lý tƣởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100oC và 25,4oC, thực hiện công 2kJ.  

a. Tính hiệu suất của động cơ, nhiệt lƣợng mà động cơ nhận từ nguồn nóng và nhiệt lƣợng mà nó truyền 

cho nguồn lạnh.  
b. Phải tăng nhiệt độ của nguồn nóng lên bao nhiêu để hiệu suất động cơ đạt 25%? 

Giải 

a. Hiệu suất của động cơ: 1 2

1

373 298,4
0,2 2%

373

T T
H

T

 
     

- Suy ra, nhiệt lƣợng mà động cơ nhận từ nguồn nóng là: 
1

10
A

Q kJ
H

   

- Nhiệt lƣợng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh:  Q2 = Q1 – A = 8kJ 

b. Nhiệt độ của nguồn nóng để có hiệu suất 25%.  

          


/ / /2 2

1 1/ /

1

298,4
1 398 273 125 .

1 0,251

o
T T

H T K t T C

T H

 

Bài 5: Một máy hơi nƣớc có công suất 25KW, nhiệt độ nguồn nóng là t1 = 2200C, nguồn lạnh là t2 = 

620C. Biết hiệu suất của động cơ này bằng 2/3 lần hiệu suất lí tƣởng ứng với 2 nhiệt độ trên. Tính lƣợng 
than tiêu thụ trong thời gian 5 giờ. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là q = 34. 106J.  

Giải 

- Hiệu suất cực đại của máy là: 
1

21

T

TT
H Max


 = 0,32 

- Hiệu suất thực của máy là: H = 2/3HMax = 2/3. 0,32 = 0,21 

- Công của máy thực hiện trong 5h: A =P. t 

- Nhiệt lƣợng mà nguồn nóng của máy nhận là: J
H

tP

H

A
Q

Q

A
H 9

1

1

19.14,2
.
  

- Khối lƣợng than cần sử dụng trong 5h là: kg
q

Q
m 9,621   

Bài 6: một khối khí có áp suất p = 100N/m2 thể tích V1 = 4m3, nhiệt độ t1 = 270C đƣợc nung nóng đẳng 

áp đến nhiệt độ t2 = 870C. Tính công do khí thực hiện.  

Giải 

Từ phƣơng trình trạng thái khí lý tƣởng: 1 1 2 2 2 2 1 1

1 2 2 1

pV p V p V pV

T T T T


 


 (P = P1= P2) 

Nên: 1 1 2 1 1 1
2 1 2 1

1 2 1 1

( )
( ) ( )

pV P V V pV
p V V T T

T T T T


    


 

Vậy: 1
2 1

1

( )
pV

A T T
T

  , trong đó: T1 = 300K, T2 = 360K, p = 100N/m2, V1 = 4m3.  

Do đó: 
100.4(360 300)

80
300

A J
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II. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.  

1) Nhiệt lƣợng là phần năng lƣợng mà:  

 A. vật tiêu hao trong sự truyền nhiệt B. vật nhận đƣợc trong sự truyền nhiệt 

 C. vật nhận đƣợc hay mất đi trong sự truyền nhiệt D. Cả 3 đều sai 

2) Đơn vị của nhiệt dung riêng của 1 chất là:  

 A. J/kg. độ B. J. kg/độ C. kg/J. độ D. J. kg. độ 

3) Biểu thức của nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học trong trƣờng hợp nung nóng khí trong bình 

kín (bỏ qua sự giãn nở của bình) là:  

 A. U = A B. U = Q – A C. U = Q D. U = Q + A 

4) Nội năng của khí lí tƣởng bằng:  

 A. thế năng tƣơng tác giữa các phân tử 

 B. động năng của chuyển động hỗn độn của các phân tử 

 C. cả 2 đều sai 

 D. cả 2 đều đúng 

5) Trong các động cơ đốt trong, nguồn lạnh là:  

 A. bình ngƣng hơi   

 B. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong buồng đốt 

 C. không khí bên ngoài 

 D. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong xi lanh 

6) Hiệu suất của động cơ nhiệt H đƣợc xác định bằng:  

 A. 
1

21

Q

QQ 
 B. 

1

21

T

TT 
 C. 

1

12

Q

QQ 
 D. 

1

12

T

TT 
 

7) Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt ta phải:  

 A. tăng T2 và giảm T1 B. tăng T1 và giảm T2 C. tăng T2 và T1  D. giảm T2 và T1 

8) Để tăng hiệu suất của động cơ nhiệt, nên tăng hay giảm T1 hay T2 100? 

 A. giảm T2 B. tăng T1 C. tăng T2 D. giảm T1  

9) Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lƣợng 4,32. 104 J đồng thời nhƣờng cho nguồn 
lạnh 3,84. 104 J. Hiệu suất của động cơ:  

 A. 10% B. 11% C. 13% D. 15% 

10) Hằng số khí lý tƣởng R có giá trị bằng:  

 A. 0,083 at. lít/mol. K B. 8,31 J/mol. K C. 0,081 atm. lít/mol/K D. Cả 3 đều đúng 

11) Định luật Charles chỉ đƣợc Áp dụng gần đúng 

 A. với khí lý tƣởng  B. với khí thực  

 C. ở nhiệt độ, Áp suất khí thông thƣờng D. với mọi trƣờng hợp 

12) Định luật Boyle – Mariotte đúng 

 A. khi Áp suất cao B. khi nhiệt độ thấp C. với khí lý tƣởng D. với khí thực 
13) Định luật Gay – Lussac cho biết hệ thức liên hệ giữa:  

 A. thể tích và Áp suất khí khi nhiệt độ không đổi B. Áp suất và nhiệt độ khí thể tích không đổi 

 C. thể tích và nhiệt độ khi Áp suất không đổi D. thể tích, Áp suất và nhiệt độ của khí lý tƣởng 

14) Trong chuyển động nhiệt, các phân tử lỏng 

 A. chuyển động hỗn loạn 

 B. chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng  

 C. chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng xác định 

 D. chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng không xác định 

15) Chất khí dễ nén vì:  

 A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng 
 B. Lực hút giữa các phân tử rất yếu 

 C. Các phân tử ở cách xa nhau 

 D. Các phân tử bay tự do về mọi phía 

16/ Nhiệt lƣợng là phần năng lƣợng mà:  

  A. vật tiêu hao trong sự truyền nhiệt 

  B. vật nhận đƣợc trong sự truyền nhiệt 

  C. vật nhận đƣợc hay mất đi trong sự truyền nhiệt 
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  D. Cả 3 đều sai 

17/ Biểu thức của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học trong trƣờnh hợp nung nóng khí trong bình 

kín (bỏ qua sự giãn nở của bình ) là:  

  A. U = A B. U = Q – A  C. U = Q D. U= Q +A 

18/ trong các động cơ đốt trong, nguồn lạnh là:  

  A. bình ngƣng hơi 

  B. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong buồng đốt 

  C. không khí bên ngoài 
  D. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong xi lanh 

19/ Hiệu suất của động cơ nhiệt H đƣợc xác định bằng:  

  A. Q1-Q2/Q1 B. T1-T2/T1  C. Q2-Q1/Q1  D. T2-T1/T1 

20/ Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt ta phải:  

  A. tăng T2 và giảm T1 B. tăng T1 và giảm T2  C. tăng T1 và T2  D. giảm T1 và T2 

21/Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lƣợng 4,32. 104J đồng thời nhƣờng cho nguồn 

lạnh 3,84.104 J. Hiệu suất của động cơ:  

  A. 10 % B. 11 % C. 13% D. 15% 

22/ Hằng số khí lý tƣởng R co giá trị bằng:  
  A. 0,083 at. lít/mol. K B. 8,31 J/mol. K C. 0,081atm. lít/mol. K D. Cả 3 đều đúng 

23/ Định luật Charles chỉ đƣợc Áp dụng gần đúng 

  A. với khí lý tƣởng  B. với khí thực  

  C. ở nhiệt độ và Áp suất khí thông thƣờng  D. với mọi trƣờng hợp 

24/ Định luật Boyle- Mariotte đúng 

  A. khi Áp suất cao B. khi nhiệt độ thấp C. với khí lý tƣởng D. với khí thực 

25/ Định luật Gay – Lussac cho biết hệ thức liên hệ giữa 

  A. thể tích và Áp suất khí khi nhiệt độ không đổi   B. Áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi 

  C. thể tích và nhiệt độ khi Áp suất không đổi  D. thể tích, Áp suất và nhiệt độ của khí lý tƣởng 
26/ Chất khí dễ nén vì 

  A. các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng 

  B. lực hút giữa các phân tử rất yếu 

  C. các phân tử ở cách xa nhau 

  D. Các phân tử bay tự do về mọi phía 

Câu 27: Trong quá trình đẳng Áp, khối lượng riêng cua khí và nhiệt độ tuyệt đối có công thức liên hệ:  

 A. 
1

2

2

1

T

T

D

D
   B. 

2

1

2

1

T

T

D

D
   C. 

2

2

1

1

T

D

T

D
   D. Cả A, B, C đều sai 

Hƣớng dẫn giải: V1/T1 = V2/T2; D = m/V  V = m/D 

   m/D1T1 = m/D2T2  D1/D2 = T2/T1 

ĐÁp án: A 

 

Câu 28: Đường đẳng Áp có dạng:  

A. II và IV 

B. I và III 

C. VI 

D. Tất cả đều sai 
ĐÁp án: A 
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Câu 29: Đường đẳng nhiệt có dạng:  

 A .III  B. IV 

 C. VI 

 

ĐÁp án: A 

 

 

 
 

 
Câu 30: Đường đẳng tích có dạng:  

 

 A. III  

 B. V  

 C. VI  

 D. III và V 

ĐÁp án: D 
Câu 31: Đối với khí thực, định luật Bôi-Mariôt sai khi:  

 A. nhiệt độ quá cao  

 B. Áp suất quá cao 

 C. nhiệt độ quá thấp 

 D. 2 câu B và C đúng 

Đáp án: D 

32/ Nhiệt lƣợng là phần năng lƣợng mà:  

  A. vật tiêu hao trong sự truyền nhiệt 

  A. vật nhận đƣợc trong sự truyền nhiệt 
  C. vật nhận đƣợc hay mất đi trong sự truyền nhiệt 

  D. Cả 3 đều sai 

33/ Biểu thức của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học trong trƣờnh hợp nung nóng khí trong bình 

kín (bỏ qua sự giãn nở của bình ) là:  

  A. U = A B. U = Q – A  C. U = Q D. U= Q +A 

34/ trong các động cơ đốt trong, nguồn lạnh là:  

 A. bình ngƣng hơi 

 B. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong buồng đốt 

 C. không khí bên ngoài 
 D. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong xi lanh 

35/ Hiệu suất của động cơ nhiệt H đƣợc xác định bằng:  

 A. Q1-Q2/Q1 B. T1-T2/T1 C. Q2-Q1/Q1 D. T2-T1/T1 

36/ Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt ta phải:  

 A. tăng T2 và giảm T1 B. tăng T1 và giảm T2 C. tăng T1 và T2 D. giảm T1 và T2 

37/Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lƣợng 4,32.104J đồng thời nhƣờng cho nguồn 

lạnh 3,84.104 J. Hiệu suất của động cơ:  

 A. 10 % B. 11 % C. 13% D. 15% 

38/ Hằng số khí lý tƣởng R co giá trị bằng:  
  A. 0,083 at. lít/mol. K   B. 8,31 J/mol. K 

  C. 0,081atm. lít/mol. K   D. Cả 3 đều đúng 

39/ Định luật Charles chỉ đƣợc Áp dụng gần đúng 

 A. với khí lý tƣởng  B.  với khí thực  

 C. ở nhiệt độ và Áp suất khí thông thƣờng D.  với mọi trƣờng hợp 

40/ Định luật Boyle- Mariotte đúng 

 A. khi Áp suất cao B. khi nhiệt độ thấp C.  với khí lý tƣởng  D. với khí thực 

41/ Định luật Gay – Lussac cho biết hệ thức liên hệ giữa 

  A. thể tích và Áp suất khí khi nhiệt độ không đổi  
  B. Áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi 
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  C. thể tích và nhiệt độkhi Áp suất không đổi 

  D. thể tích, Áp suất và nhiệt độ của khí lý tƣởng 

42/ Chất khí dễ nén vì 

  A. các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng 

  B. lực hút giữa các phân tử rất yếu 

  C. các phân tử ở cách xa nhau 

  D. Các phân tử bay tự do về mọi phía 

Câu hỏi 43:  
Câu 43. Một vật khối lƣợng m, có nhiệt dung riêng C, nhiệt độ đầu và cuối là t1 và t2. Công thức Q = 

Cm(t2 – t1) dùng để xác định:  

 A. nội năng B. nhiệt năng C. nhiệt lƣợng D. năng lƣợng 

ĐÁp án: C 

Câu 44: Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là:  

 A. J/g độ B. J/kg độ C. kJ/kg độ D. cal/g độ 

ĐÁp án: B 

Câu 45: Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể:  

 A. tăng nội năng và thực hiện công B. giảm nội năng và nhận công 
 C. cả A và B đúng  D. cả A và B sai  

ĐÁp án: A 

Câu 46: Nội năng của một khối khí lý tƣởng đơn nguyên tử đƣợc xác định bởi công thức:  

 A. U = 3nRT/2  B. U = 3mRT/2 

 C. U = 3pV/2  D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng 

Đáp án: D 

Câu 47: Không thể chế tạo động cơ vĩnh cửu loại 1 vì:  

 A. động cơ chỉ có thể hoạt động trong thời gian ngắn  
 B. trái với nguyên lý 1 nhiệt động lực học 

 C. cả 2 câu A và B sai 

 D. cả 2 câu A và B đúng 

Đáp án: D 

Câu 48: Áp dụng nguyên lý 1 nhiệt động lực học cho các quá trình biến đổi trạng thái của khí lý tƣởng, 

ta có Q = A trong:  

 A. quá trình đẳng Áp  B. quá trình đẳng nhiệt C. quá trình đẳng tích  D. quá trình đoạn nhiệt 

Đáp án: B 

Câu 49: Phát biểu nào sau đây về hiệu suất của động cơ nhiệt sai với T1: nhiệt độ tuyệt đối của nguồn 
nóng; T2: nhiệt độ tuyệt đối của nguồn lạnh 

 A. H luôn nhỏ hơn 1  B. H  (T1 – T2) / T1 C. H rất thấp  D. H có thể bằng 1 

Đáp án: D 

Câu 50: Nguyên lý 2 nhiệt động lực học có thể phát biểu:  

 A. Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn 

 B. Không thể thực hiện 1 quá trình tuần hoàn mà kết quả duy nhất của nó là thực hiện công do lấy 

nhiệt từ 1 nguồn 

 C. cả 2 câu A và B đúng 

 D. cả 2 câu A và B sai 
Đáp án: C 

Câu 51: Tìm áp suất của khối khí lý tƣởng đơn nguyên tử trong 1 bình 2 lít, biết nội năng của khí là 

300J 

 A. 105 N/m2  B. 104 N/m2 C. 700 mmHg D. 1 đÁp số khác 

Hướng dẫn giải: U = 3pV/2  p = 2U/3V = 2. 3. 102/3. 2. 10-3 = 105 N/m2 

Đáp án: A 
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Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . .  

 

Câu 1. Chật điểm chuyển động trên đƣờng tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hƣớng 

tâm của chất điểm là:  

 A. 
2225 /hta m s
.  B. 

21 /hta m s
.  C. 

230 /hta m s
.  D. 

215 /hta m s
.  

Câu 2. Giọ s là quãng đƣờng, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công 

thức đúng tính quãng đƣờng của chuyển động thẳng đều 

 A. 

v
s

t


.  B. 
2s v.t  C. 

2s v .t  D. s v.t  

Câu 3. Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23v v v   kết luận nào sau đây là đúng 

 A. Khi 12v và 23v  vuông góc 
2 2

13 12 23v v v 
 B. Khi 12v và 23v  ngƣợc hƣớng 13 12 23v v v 

  

 C. Khi 12v và 23v  vuông góc 
2 2

13 12 23v v v 
 D. Khi 12v và 23v  cùng hƣớng 13 12 23v v v 

 
Câu 4. Một vật đƣợc thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm đất là:  

 A. 9,6 /v m s .  B. 19,6 /v m s .  C. 16,9 /v m s .  D. 9,8 /v m s .  
Câu 5. Hai xe A và B chuyển động trên hai đƣờng thẳng vuông góc với nhau, vận tốc của hai xe là 8 

m/s và 6 m/s. Vận tốc của A so với B là:  

 A. 2 m/s B. 10 m/s C. 16 m/s D. 14 m/s 

Câu 6. Một canô đi xuôi dòng nƣớc từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu đi ngƣợc dòng từ B về A hết 3h. 

Biết vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nƣớc là:  

 A. 1 km/h.  B. 25 km/h C. 10 km/h.  D. 15 km/h 

Câu 7. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), 

và tần số (f) của chuyển động tròn đều?  

 A. 

2
2v r fr r

T


   

.  B. 

2
2v fr r

r T

 
  

.   

 C. 

2
2v r Tr r

f


   

  D. 

22v r fr r
T


   

.  
Câu 8. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đƣợc quãng đƣờng s1= 12m và s2= 32 m trong hai 

khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là:  

 A. 10 m/s2  B. 2,5 m/s2.  C. 5 m/s2.  D. 2 m/s2.  

Câu 9. Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với gia 

tốc 2m/s2. Quãng đƣờng đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đến khi dừng hẳn lần lƣợt là:  

 A. 16m và 25m.  B. 16m và 72m.  C. 16m và 36m.  D. 16m và 18m.  

Câu 10. Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều 

 A. Độ lớn của gia tốc hƣớng tâm 

2v
a

r


 
 B. Gia tốc đặc trƣng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.  

 C. Véctơ gia tốc luôn hƣớng vào tâm đƣờng tròn quỹ đạo.  
 D. Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm.  

Câu 11. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v 10 2t(m / s)  . 
Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s là  

 A. 2 m/s B. 3m/s C. 1 m/s.  D. 4 m/s 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều 

 A. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc nhƣ nhau.  B. Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.  

 C. Véc tơ vận tốc có hƣớng không thay đổi.  D. Vận tốc luôn có giá trị dƣơng.  

Câu 13. Lúc 7h sáng một ngƣời đi xe đạp đuổi theo một ngƣời đi bộ đã đi đƣợc 16 km. Cả hai chuyển 

động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Ngƣời đi xe đạp đuổi kịp ngƣời đi bộ vào thời điểm và 

vị trí nào sau đây:  

 A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km 
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 B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km.  

 C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km.  

 D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km.  

Câu 14. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? với v0, 

vt là vận tốc tại các thời điểm t0 và t.  

 A. 

t 0

0

v v
a

t t





 B. 

2 2

t 0

0

v v
a

t t





 C. 

t 0

0

v v
a

t t





 D. 

2 2

t 0

0

v v
a

t t





 

Câu 15. Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đƣờng thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều 

với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó tại một điểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngƣợc chiều 

với xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau 

là? 

 A. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  B. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  

 C. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  D. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  

Câu 16. Một quả cầu đƣợc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s. Bỏ qua sức cản của 

không khí. Lấy g= 10m/s. Vận tốc và trí của quả cầu sau khi ném 2s là:  
 A. v =10m/s, cách mặt đất 10m B. v =10m/s, cách mặt đất 20m 

 C. v =5m/s, cách mặt đất 10m.  D. v =5m/s, cách mặt đất 20m 

Câu 17. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi đƣợc quãng đƣờng 15m. Thời 

gian rơi của vật là: (lấy g=10 m/s2) 

 A. t =2 s.  B. t =1s.  C. t =1,5 s D. t =3s.  

Câu 18. Chuyển động thẳng biến đổi đều có tọa độ x, quãng đƣờng s, vận tốc v, thời gian chuyển động 

t, gia tốc  A. Công thức nào sau đây là SAI? 

 A. 

2

0

1
s v t at

2
 

 B. 

2

0 0

1
x x v t at

2
  

 C. 
2 2

0v v 2as 
 D. 

2 2

0v v 2as 
 

Câu 19. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và trôi 

theo dòng nƣớc từ A đến B thì thời gian chuyển động là:  
 A. 8h.  B. 2h C. 6h.  D. 6h.  

Câu 20. Đặc điểm nào dƣới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do? 

 A. Chuyển động theo phƣơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống.  

 B. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.  

 C. Tại một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do nhƣ nhau.  

 D. Lúc t=0 thì v 0  
Câu 21. Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều?  

 A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 B. Tọa độ có thể âm dƣơng hoặc bằng không  

 C. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

 D. Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian.  

Câu 22. Phƣơng trình chuyển động của một vật có dạng 
23 4 2x t t   . Công thức vận tốc tức thời 

của vật là:  

 A. 
4( 1)v t 

m/s.  B. 
2( 2)v t 

m/s.  C. 
2( 1)v t 

 m/s D. 
2( 2)v t 

m/s.  
Câu 23. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trên 

vành đĩa là:  

 A. v=3,14 m/s.  B. v =314 m/s C. v =0,314 m/s D. v =31,4 m/s 

Câu 24. Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh  B. Trong nửa đoạn đƣờng xe chuyển động với vận 

tốc 40 km/h. Trong nửa đoạn đƣờng sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên 

đoạn đƣờng AB là:  
 A. 48 km/h.  B. 24 km/h.  C. 50 km/h.  D. 40 km/h.  

Câu 25. Một vật chuyển động với phƣơng trình 
2x 6t 2t  . Kết luận nào sau đây là sai? 

 A. Gia tốc của vật là 2 m/s2.  B. Vật chuyển động theo chiều dƣơng của trục tọa 

độ.  

 C. Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s.  D. Vật chuyển động nhanh dần đều 
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Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều?  

 A. Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 B. Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

 C. Hiệu quãng đƣờng đi đƣợc trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một hằng số.  

 D. Quãng đƣờng đi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

Câu 27. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Sau 

thời gian bao lâu xe đạt vận tốc 36 km/h? 

 A. t 100s  B. t 360s .  C. t 200s  D. t 300s  
Câu 28. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 3 là là 8m và 

quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc đầu và gia tốc của vật là:  

 A. 
2

0
10 / , 1 /v m s a m s  

 B. 
2

0
16 / , 3 /v m s a m s  

 

 C. 
2

0
14 / , 4 /v m s a m s  

 D. 
2

0
13 / , 2 /v m s a m s  

 
Câu 29. Công thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển động tròn đều? 

 A. 
2t






  B. 

s

t




 .  C. t






  D. R







.  

Câu 30. Biểu thức gia tốc hƣớng tâm của chuyển động tròn đều là:  

 A. 
2

hta r
 B. hta r

 C. hta v.r
 D. 

2

hta v r
 

 Nội dung đề: 657 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều 

 A. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc nhƣ nhau.  B. Vận tốc luôn có giá trị dƣơng.  

 C. Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.  D. Véc tơ vận tốc có hƣớng không thay đổi.  

Câu 2. Giọ s là quãng đƣờng, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công 

thức đúng tính quãng đƣờng của chuyển động thẳng đều 

 A. s v.t  B. 
2s v .t  C. 

2s v.t  D. 

v
s

t


.  
Câu 3. Một quả cầu đƣợc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s. Bỏ qua sức cản của 

không khí. Lấy g= 10m/s. Vận tốc và trí của quả cầu sau khi ném 2s là:  

 A. v =5m/s, cách mặt đất 20m B. v =10m/s, cách mặt đất 10m 

 C. v =10m/s, cách mặt đất 20m D. v =5m/s, cách mặt đất 10m.  

Câu 4. Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đƣờng thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều 

với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó tại một điểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngƣợc chiều 

với xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau 

là? 

 A. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  B. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  

 C. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  D. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  
Câu 5. Đặc điểm nào dƣới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do? 

 A. Lúc t=0 thì v 0   

 B. Chuyển động theo phƣơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống.  

 C. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.  
 D. Tại một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do nhƣ nhau.  

Câu 6. Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23v v v   kết luận nào sau đây là đúng 

 A. Khi 12v và 23v  ngƣợc hƣớng 13 12 23v v v 
 B. Khi 12v và 23v  cùng hƣớng 13 12 23v v v 

  

 C. Khi 12v và 23v  vuông góc 
2 2

13 12 23v v v 
 D. Khi 12v và 23v  vuông góc 

2 2

13 12 23v v v 
 

Câu 7. Một vật đƣợc thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm đất là:  

 A. 9,6 /v m s .  B. 19,6 /v m s .  C. 16,9 /v m s .  D. 9,8 /v m s .  
Câu 8. Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với gia 

tốc 2m/s2. Quãng đƣờng đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đến khi dừng hẳn lần lƣợt là:  

 A. 16m và 25m.  B. 16m và 72m.  C. 16m và 36m.  D. 16m và 18m.  
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Câu 9. Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đƣờng xe chuyển động với vận tốc 40 km/h. 

Trong nửa đoạn đƣờng sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên đoạn đƣờng 

AB là:  

 A. 24 km/h.  B. 40 km/h.  C. 50 km/h.  D. 48 km/h.  

Câu 10. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trên 

vành đĩa là:  

 A. v=3,14 m/s.  B. v =0,314 m/s C. v =31,4 m/s D. v =314 m/s 

Câu 11. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi đƣợc quãng đƣờng 15m. Thời 
gian rơi của vật là: (lấy g=10 m/s2) 

 A. t =3s.  B. t =1s.  C. t =1,5 s D. t =2 s.  

Câu 12. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Sau 

thời gian bao lâu xe đạt vận tốc 36 km/h? 

 A. t 100s  B. t 360s .  C. t 300s  D. t 200s  
Câu 13. Lúc 7h sáng một ngƣời đi xe đạp đuổi theo một ngƣời đi bộ đã đi đƣợc 16 km. Cả hai chuyển 

động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Ngƣời đi xe đạp đuổi kịp ngƣời đi bộ vào thời điểm và 

vị trí nào sau đây:  

 A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km.  

 C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km.  D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km.  

Câu 14. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v 10 2t(m / s)  . 

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s là  

 A. 2 m/s B. 3m/s C. 4 m/s D. 1 m/s.  

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều?  

 A. Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
 B. Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

 C. Hiệu quãng đƣờng đi đƣợc trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một hằng số.  

 D. Quãng đƣờng đi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

Câu 16. Một canô đi xuôi dòng nƣớc từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu đi ngƣợc dòng từ B về A hết 

3h. Biết vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nƣớc là:  

  A. 25 km/h B. 10 km/h.  C. 1 km/h.  D. 15 km/h 

Câu 17. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 3 là là 8m và 

quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc đầu và gia tốc của vật là:  

 A. 
2

0
10 / , 1 /v m s a m s  

 B. 
2

0
13 / , 2 /v m s a m s  

 

 C. 
2

0
14 / , 4 /v m s a m s  

 D. 
2

0
16 / , 3 /v m s a m s  

 

Câu 18. Một vật chuyển động với phƣơng trình 
2x 6t 2t  . Kết luận nào sau đây là sai? 

 A. Vật chuyển động nhanh dần đều 

 B. Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s.  

 C. Vật chuyển động theo chiều dƣơng của trục tọa độ.  

 D. Gia tốc của vật là 2 m/s2.  
Câu 19. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và trôi 

theo dòng nƣớc từ A đến B thì thời gian chuyển động là:  

 A. 6h.  B. 8h.  C. 2h D. 6h.  

Câu 20. Phƣơng trình chuyển động của một vật có dạng 
23 4 2x t t   . Công thức vận tốc tức thời 

của vật là:  

 A. 
2( 2)v t 

m/s.  B. 
2( 2)v t 

m/s.  C. 
2( 1)v t 

 m/s D. 
4( 1)v t 

m/s.  

Câu 21. Chuyển động thẳng biến đổi đều có tọa độ x, quãng đƣờng s, vận tốc v, thời gian chuyển động 
t, gia tốc a. Công thức nào sau đây là SAI? 

 A. 

2

0 0

1
x x v t at

2
  

 B. 

2

0

1
s v t at

2
 

 C. 
2 2

0v v 2as 
 D. 

2 2

0v v 2as 
 

Câu 22. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? với v0, 

vt là vận tốc tại các thời điểm t0 và t.  
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 A. 

2 2

t 0

0

v v
a

t t





 B. 

t 0

0

v v
a

t t





 C. 

t 0

0

v v
a

t t





 D. 

2 2

t 0

0

v v
a

t t





 

Câu 23. Công thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển động tròn đều? 

 A. t






  B. 

2t






  C. 

s

t




 .  D. R







.  

Câu 24. Chật điểm chuyển động trên đƣờng tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc 

hƣớng tâm của chất điểm là:  

 A. 
2225 /hta m s
.  B. 

215 /hta m s
.  C. 

21 /hta m s
.  D. 

230 /hta m s
.  

Câu 25. Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều 

 A. Véctơ gia tốc luôn hƣớng vào tâm đƣờng tròn quỹ đạo.  

 B. Độ lớn của gia tốc hƣớng tâm 

2v
a

r


 
 C. Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm.  

 D. Gia tốc đặc trƣng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.  

Câu 26. Biểu thức gia tốc hƣớng tâm của chuyển động tròn đều là:  

 A. 
2

hta r
 B. 

2

hta v r
 C. hta v.r

 D. hta r
 

Câu 27. Hai xe A và B chuyển động trên hai đƣờng thẳng vuông góc với nhau, vận tốc của hai xe là 8 

m/s và 6 m/s. Vận tốc của A so với B là:  

 A. 14 m/s B. 16 m/s C. 10 m/s D. 2 m/s 

Câu 28. Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều?  

 A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 B. Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian.  

 C. Tọa độ có thể âm dƣơng hoặc bằng không  

 D. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

Câu 29. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đƣợc quãng đƣờng s1= 12m và s2= 32 m trong hai 
khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là:  

 A. 2 m/s2.  B. 5 m/s2.  C. 2,5 m/s2.  D. 10 m/s2  

Câu 30. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), 
và tần số (f) của chuyển động tròn đều?  

 A. 

2
2v r Tr r

f


   

  B. 

22v r fr r
T


   

.  

   C. 

2
2v fr r

r T

 
  

.  D. 

2
2v r fr r

T


   

.  

 

 

KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 

 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . .  

 Nội dung đề: 677 

Câu 1. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v 10 2t(m / s)  . 

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s là  
 A. 2 m/s B. 3m/s C. 1 m/s.  D. 4 m/s 

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 3 là là 8m và 

quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc đầu và gia tốc của vật là:  

 A. 
2

0
14 / , 4 /v m s a m s  

 B. 
2

0
10 / , 1 /v m s a m s  

  

 C. 
2

0
13 / , 2 /v m s a m s  

 D. 
2

0
16 / , 3 /v m s a m s  

 
Câu 3. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? với v0, vt 

là vận tốc tại các thời điểm t0 và t.  
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 A. 

t 0

0
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Câu 4. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đƣợc quãng đƣờng s1= 12m và s2= 32 m trong hai 

khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là:  

 A. 5 m/s2.  B. 10 m/s2  C. 2,5 m/s2.  D. 2 m/s2.  

Câu 5. Chuyển động thẳng biến đổi đều có tọa độ x, quãng đƣờng s, vận tốc v, thời gian chuyển động t, 

gia tốc  A. Công thức nào sau đây là SAI? 
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Câu 6. Chật điểm chuyển động trên đƣờng tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hƣớng 

tâm của chất điểm là:  

 A. 
2225 /hta m s
.  B. 

21 /hta m s
.  C. 

230 /hta m s
.  D. 

215 /hta m s
.  

Câu 7. Lúc 7h sáng một ngƣời đi xe đạp đuổi theo một ngƣời đi bộ đã đi đƣợc 16 km. Cả hai chuyển 

động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Ngƣời đi xe đạp đuổi kịp ngƣời đi bộ vào thời điểm và 

vị trí nào sau đây:  
 A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km 

 B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km.  

 C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km.  

 D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km.  

Câu 8. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và trôi 

theo dòng nƣớc từ A đến B thì thời gian chuyển động là:  

 A. 8h.  B. 6h.  C. 2h D. 6h.  

Câu 9. Phƣơng trình chuyển động của một vật có dạng 
23 4 2x t t   . Công thức vận tốc tức thời của 

vật là:  

 A. 
2( 2)v t 

m/s.  B. 
2( 2)v t 

m/s.  C. 
4( 1)v t 

m/s.  D. 
2( 1)v t 

 m/s 
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều?  

 A. Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 B. Quãng đƣờng đi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 C. Hiệu quãng đƣờng đi đƣợc trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một hằng số.  

 D. Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

Câu 11. Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23v v v   kết luận nào sau đây là đúng 

 A. Khi 12v và 23v  ngƣợc hƣớng 13 12 23v v v 
 B. Khi 12v và 23v  cùng hƣớng 13 12 23v v v 

  

 C. Khi 12v và 23v  vuông góc 
2 2

13 12 23v v v 
 D. Khi 12v và 23v  vuông góc 

2 2

13 12 23v v v 
 

Câu 12. Một vật chuyển động với phƣơng trình 
2x 6t 2t  . Kết luận nào sau đây là sai? 

 A. Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s.  B. Vật chuyển động theo chiều dƣơng của trục tọa 
độ.  

 C. Gia tốc của vật là 2 m/s2.  D. Vật chuyển động nhanh dần đều 

Câu 13. Công thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển động tròn đều? 

 A. 
2t
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Câu 14. Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với gia 

tốc 2m/s2. Quãng đƣờng đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đến khi dừng hẳn lần lƣợt là:  

 A. 16m và 36m.  B. 16m và 18m.  C. 16m và 72m.  D. 16m và 25m.  

Câu 15. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi đƣợc quãng đƣờng 15m. Thời 

gian rơi của vật là: (lấy g=10 m/s2) 
 A. t =2 s.  B. t =1s.  C. t =3s.  D. t =1,5 s 

Câu 16. Hai xe A và B chuyển động trên hai đƣờng thẳng vuông góc với nhau, vận tốc của hai xe là 8 

m/s và 6 m/s. Vận tốc của A so với B là:  
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 A. 10 m/s B. 2 m/s C. 14 m/s D. 16 m/s 

Câu 17. Một canô đi xuôi dòng nƣớc từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu đi ngƣợc dòng từ B về A hết 

3h. Biết vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nƣớc là:  

  

 A. 10 km/h.  B. 25 km/h C. 1 km/h.  D. 15 km/h 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều 

 A. Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.  B. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc nhƣ nhau.  

 C. Vận tốc luôn có giá trị dƣơng.  D. Véc tơ vận tốc có hƣớng không thay đổi.  
Câu 19. Một vật đƣợc thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm đất là:  

 A. 19,6 /v m s .  B. 16,9 /v m s .  C. 9,8 /v m s .  D. 9,6 /v m s .  

Câu 20. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), 

và tần số (f) của chuyển động tròn đều?  

 A. 

2
2v fr r

r T

 
  

.  B. 

2
2v r Tr r

f


   

 

  C. 

2
2v r fr r
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.  D. 

22v r fr r
T


   

.  
Câu 21. Biểu thức gia tốc hƣớng tâm của chuyển động tròn đều là:  

 A. 
2

hta r
 B. 

2

hta v r
 C. hta r

 D. hta v.r
 

Câu 22. Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều?  

 A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 B. Tọa độ có thể âm dƣơng hoặc bằng không  
 C. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

 D. Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian.  

Câu 23. Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh  B. Trong nửa đoạn đƣờng xe chuyển động với vận 

tốc 40 km/h. Trong nửa đoạn đƣờng sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên 

đoạn đƣờng AB là:  

 A. 50 km/h.  B. 48 km/h.  C. 24 km/h.  D. 40 km/h.  

Câu 24. Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều 

 A. Véctơ gia tốc luôn hƣớng vào tâm đƣờng tròn quỹ đạo.  

 B. Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm.  
 C. Gia tốc đặc trƣng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.  

 D. Độ lớn của gia tốc hƣớng tâm 

2v
a

r


 
Câu 25. Một quả cầu đƣợc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s. Bỏ qua sức cản của 

không khí. Lấy g= 10m/s. Vận tốc và trí của quả cầu sau khi ném 2s là:  

 A. v =5m/s, cách mặt đất 10m.  B. v =10m/s, cách mặt đất 20m 

 C. v =5m/s, cách mặt đất 20m D. v =10m/s, cách mặt đất 10m 

Câu 26. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trên 

vành đĩa là:  

 A. v =314 m/s B. v=3,14 m/s.  C. v =0,314 m/s D. v =31,4 m/s 

Câu 27. Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đƣờng thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều 

với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó tại một điểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngƣợc chiều 
với xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau 

là? 

 A. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  B. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  

 C. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  D. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  

Câu 28. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Sau 

thời gian bao lâu xe đạt vận tốc 36 km/h? 

 A. t 360s .  B. t 300s  C. t 100s  D. t 200s  
Câu 29. Giọ s là quãng đƣờng, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công 

thức đúng tính quãng đƣờng của chuyển động thẳng đều 
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 A. 
2s v.t  B. s v.t  C. 

2s v .t  D. 

v
s

t


.  

Câu 30. Đặc điểm nào dƣới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do? 

 A. Lúc t=0 thì v 0   

 B. Tại một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do nhƣ nhau.  
 C. Chuyển động theo phƣơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống.   

 D. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.  

 

4. Đáp án đề: 677 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2010-2011 

MÔN: VẬT LÝ- LỚP 10 - CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO 

 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 
Câu 1: (2,5 điểm) 

a, Viết công thức tính gia tốc, nêu đặc điểm của véctơ gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều.  

b, Một xe ôtô có khối lƣợng 2 tấn đang chạy với tốc độ 36km/h thì tắt máy và hãm phanh, sau 5 giây thì 

xe dừng hẳn. Tính gia tốc của xe và tính lực hãm tác dụng lên xe. Vẽ véctơ gia tốc và véctơ vận tốc trên 

cùng một hình vẽ.  

Câu 2: (2 điểm) 

a, Cho biết phƣơng, chiều của lực đàn hồi của lò xo.  

b, Treo một vật có khối lƣợng 200gam vào đầu dƣới của một lò xo, đầu trên của lò xo cố định. ta thấy lò 

xo giãn ra 2cm. Lấy g=10m/s2. Tính độ cứng của lò xo. Vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng vào vật 
trên hình vẽ.  

Câu 3: (2 điểm) 

Một ngƣời có khối lƣợng 50kg đứng trong buồng thang máy. Lấy g= 10m/s2. Hãy tính áp lực mà ngƣời 

đó tác dụng lên sàn buồng thang máy trong hai trƣờng hợp sau:  

a, Thang máy đang đi lên đều.  

b, Thang máy đang đi lên chậm dần đều với gia tốc 2m/s2.  

Câu 4: (3,5 điểm) 

Cho hệ vật nhƣ hình vẽ, hai vật m1 và m2 đƣợc nối với nhau bằng sợi dây không giãn vắt qua một ròng 

rọc cố định. Bỏ qua ma sát giữa dây và ròng rọc, khối lƣợng dây và ròng rọc không đáng kể. Góc tạo bởi 
mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là α= 300. Biết khối lƣợng m1= 2kg; khối lƣợng m2 có thể thay 

đổi đƣợc. Hệ số ma sát nghỉ và hệ số ma sát trƣợt giữa vật m1 với mặt phẳng nghiêng lần lƣợt là µn= 0,2 

và µt= 0,1. Lấy g= 10m/s2.  

1. Cho m2= 0,5kg, thả cho hệ bắt đầu chuyển động ta  

thấy m1 trƣợt xuống.  

a, Tính áp lực mà m1 tác dụng lên mặt phẳng nghiêng.  

b, Tính gia tốc của hai vật.  

2. Cho m2= 0,8kg. Hỏi lực ma sát tác dụng vào vật m1 là  

loại ma sát gì. Tính độ lớn của lực ma sát đó.  
 

 



m1

m2
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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÖC KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 

TRƢỜNG THPT LIỄN SƠN  

 Môn: Vật lí   

 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . .  
Câu 1. Gọi s là quãng đƣờng, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công 

thức đúng tính quãng đƣờng của chuyển động thẳng đều 

 A. s v.t  B. 

v
s

t


.  C. 
2s v.t  D. 

2s v .t  

Câu 2. Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều 
 A. Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm.  

 B. Véctơ gia tốc luôn hƣớng vào tâm đƣờng tròn quỹ đạo.  

 C. Độ lớn của gia tốc hƣớng tâm 

2v
a

r


 
 D. Gia tốc đặc trƣng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.  

Câu 3. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đƣợc quãng đƣờng s1= 12m và s2= 32 m trong hai 

khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là:  

 A. 5 m/s2.  B. 2,5 m/s2.  C. 2 m/s2.  D. 10 m/s2  

Câu 4. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và trôi 

theo dòng nƣớc từ A đến B thì thời gian chuyển động là:  

 A. 6h.  B. 6h.  C. 2h D. 8h.  

Câu 5. Một vật đƣợc thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm đất là:  

 A. 19,6 /v m s .  B. 9,8 /v m s .  C. 9,6 /v m s .  D. 16,9 /v m s .  

Câu 6. Phƣơng trình chuyển động của một vật có dạng 
23 4 2x t t   . Công thức vận tốc tức thời của 

vật là:  

 A. 
4( 1)v t 

m/s.  B. 
2( 2)v t 

m/s.  C. 
2( 2)v t 

m/s.  D. 
2( 1)v t 

 m/s 
Câu 7. Một quả cầu đƣợc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s. Bỏ qua sức cản của 

không khí. Lấy g= 10m/s. Vận tốc và trí của quả cầu sau khi ném 2s là:  

 A. v =5m/s, cách mặt đất 10m.  B. v =10m/s, cách mặt đất 10m 

 C. v =10m/s, cách mặt đất 20m D. v =5m/s, cách mặt đất 20m 

Câu 8. Chật điểm chuyển động trên đƣờng tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hƣớng 
tâm của chất điểm là:  

 A. 
215 /hta m s
.  B. 

230 /hta m s
.  C. 

2225 /hta m s
.  D. 

21 /hta m s
.  

Câu 9. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi đƣợc quãng đƣờng 15m. Thời 

gian rơi của vật là: (lấy g=10 m/s2) 

 A. t =3s.  B. t =1s.  C. t =2 s.  D. t =1,5 s 

Câu 10. Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với gia 

tốc 2m/s2. Quãng đƣờng đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đến khi dừng hẳn lần lƣợt là:  

 A. 16m và 72m.  B. 16m và 18m.  C. 16m và 25m.  D. 16m và 36m.  
Câu 11. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trên 

vành đĩa là:  

 A. v=3,14 m/s.  B. v =31,4 m/s C. v =314 m/s D. v =0,314 m/s 

Câu 12. Đặc điểm nào dƣới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do? 

 A. Lúc t=0 thì v 0   
 B. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.  

 C. Chuyển động theo phƣơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống.  

 D. Tại một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do nhƣ nhau.  

Câu 13. Một vật chuyển động với phƣơng trình 
2x 6t 2t  . Kết luận nào sau đây là sai? 

 A. Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s.  

 B. Vật chuyển động nhanh dần đều 

 C. Gia tốc của vật là 2 m/s2.  
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 D. Vật chuyển động theo chiều dƣơng của trục tọa độ.  

Câu 14. Biểu thức gia tốc hƣớng tâm của chuyển động tròn đều là:  

 A. hta v.r
 B. 

2

hta r
 C. hta r

 D. 
2

hta v r
 

Câu 15. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? với v0, 

vt là vận tốc tại các thời điểm t0 và t.  

 A. 

t 0

0

v v
a

t t





 B. 

2 2

t 0

0

v v
a

t t





 C. 

t 0

0

v v
a

t t





 D. 

2 2

t 0

0

v v
a

t t





 

Câu 16. Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đƣờng xe chuyển động với vận tốc 40 km/h. 

Trong nửa đoạn đƣờng sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên đoạn đƣờng 

AB là:  

 A. 40 km/h.  B. 50 km/h.  C. 48 km/h.  D. 24 km/h.  

Câu 17. Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đƣờng thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều 

với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó tại một điểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngƣợc chiều 
với xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau 

là? 

 A. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  B. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 240m.  

 C. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  D. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 120m.  

Câu 18. Một canô đi xuôi dòng nƣớc từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu đi ngƣợc dòng từ B về A hết 

3h. Biết vận tốc của dòng nƣớc so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nƣớc là:  

 A. 25 km/h B. 1 km/h.  C. 15 km/h D. 10 km/h.  

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều 

 A. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc nhƣ nhau.  B. Vận tốc luôn có giá trị dƣơng.  
 C. Véc tơ vận tốc có hƣớng không thay đổi.  D. Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.  

Câu 20. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v 10 2t(m / s)  . 
Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s là  

 A. 3m/s B. 1 m/s.  C. 2 m/s D. 4 m/s 

Câu 21. Công thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển động tròn đều? 

 A. R







.  B. t






  C. 

2t






  D. 

s

t




 .  

Câu 22. Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều?  

 A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

 B. Tọa độ có thể âm dƣơng hoặc bằng không  

 C. Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian.  

 D. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
Câu 23. Lúc 7h sáng một ngƣời đi xe đạp đuổi theo một ngƣời đi bộ đã đi đƣợc 16 km. Cả hai chuyển 

động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Ngƣời đi xe đạp đuổi kịp ngƣời đi bộ vào thời điểm và 

vị trí nào sau đây:  

 A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km.  

 B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km.  

 C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km 

 D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km.  

Câu 24. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Sau 

thời gian bao lâu xe đạt vận tốc 36 km/h? 

 A. t 300s  B. t 360s .  C. t 100s  D. t 200s  

Câu 25. Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23v v v   kết luận nào sau đây là đúng 

 A. Khi 12v và 23v  vuông góc 
2 2

13 12 23v v v 
 B. Khi 12v và 23v  cùng hƣớng 13 12 23v v v 

 C. 

Khi 12v và 23v  vuông góc 
2 2

13 12 23v v v 
 D. Khi 12v và 23v  ngƣợc hƣớng 13 12 23v v v 

 

Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều?  

 A. Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
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 B. Hiệu quãng đƣờng đi đƣợc trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một hằng số.  

 C. Quãng đƣờng đi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

 D. Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.  

Câu 27. Hai xe A và B chuyển động trên hai đƣờng thẳng vuông góc với nhau, vận tốc của hai xe là 8 

m/s và 6 m/s. Vận tốc của A so với B là:  

 A. 2 m/s B. 10 m/s C. 14 m/s D. 16 m/s 

Câu 28. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 3 là là 8m và 

quãng đƣờng đi đƣợc trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc đầu và gia tốc của vật là:  

 A. 
2

0
14 / , 4 /v m s a m s  

 B. 
2

0
10 / , 1 /v m s a m s  

 

 C. 
2

0
13 / , 2 /v m s a m s  

 D. 
2

0
16 / , 3 /v m s a m s  

 
Câu 29. Chuyển động thẳng biến đổi đều có tọa độ x, quãng đƣờng s, vận tốc v, thời gian chuyển động 

t, gia tốc a. Công thức nào sau đây là SAI? 

 A. 
2 2

0v v 2as 
 B. 

2

0 0

1
x x v t at

2
  

 C. 

2

0

1
s v t at

2
 

 D. 
2 2

0v v 2as 
 

Câu 30. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), 

và tần số (f) của chuyển động tròn đều?  

  A. 

2
2v fr r

r T

 
  

.  B. 

2
2v r fr r

T


   

.   

  C. 

2
2v r Tr r

f


   

  D. 

22v r fr r
T


   

.  
 

 

 

 

Đề ôn thi học kỳ 2 

Câu 1.  Một bình có dung tích 10lít chứa khí Argon ở áp suất 3,2. 105Pa, nhiệt độ 270 C. Hỏi khối lƣợng 

Argon trong bình là bao nhiêu. M  40g/mol 
 A. 61,13g  B. 51,36g  C. 56,4g  D. 32,13g 

Câu 2.  Một lƣợng khớ ở ỏp suất p1 = 750mmHg, nhiệt độ t1 = 270C cú thể tớch V1 = 76cm3. Tớnh thể 

tớch V2 của khối khớ đú ở nhiệt độ t2 = - 30C và ỏp suất p2 =760mmHg.  

 A. V2 = 67,5cm3  B. V2 = 83,3 cm3  C. V2 = 0,014 cm3,  D. V2 = - 833 cm3 

Câu 3.  Một bình dung tích 164lít chứa 50g khí Heli. áp suất trong bình là 1,5atm. Hỏi nhiệt độ khí 

trong bình là bao nhiêu. M = 4g/mol 

 A. 250K  B. 240K  C. 340K  D. 280K 

Câu 4.  Một bình kim loại dung tích 250lít, chứa hỗn hợp khí nén gồm 1,5kg khí Nitơ và 2,5kg khí 
Neon (M = 20g/mol ) ở nhiệt độ 220C.  

 a. áp suất trong bình là 

  b. Xác định khối lƣợng mol của hỗn hợp khí.  

ĐS: 17,3atm; 22,4g/mol.  

Câu 5.  Một bình có dung tích 15 lít chứa khi Hiđrô ở nhiệt độ 270C và áp suất 12,3atm.  

 a. Khối lƣợng khí trong bình là 

 b. Sau một thời gian sử dụng, lƣợng khí trong bình giảm xuống áp suất chỉ còn 6,56atm ở nhiệt độ 

320 C. Tìm khối lƣợng khí đã đƣợc sử dụng  

ĐS: 15g; 7,13g.  
Câu 6.  Một bình chứa khí O2 nén, Ngƣời ta cân thấy khối lƣợng 23,2kg, ở nhịêt độ 270C, áp suất 

20,5atm. Sau một thời gian một phần khí thoát ra ngoài, phần còn lại có áp suất là 12,3atm ở nhiệt độ 

270C, khối lƣợng vỏ bình là 22,5kg. Dung tích của bình và lƣợng khí đã dùng là bao nhiêu.  

ĐS: 26,25lít,280g.  

Câu 7.  Một bình chứa hỗn hợp khí gồm 42g khí N2 và 13g H2. Xác định 

 a. Khối lƣợng mol của hỗn hợp.  

 b. Biết rằng ở nhiệt độ 270C, áp suất khí trong bình là 1,2atm. Tìm dung tích của bình? 

https://giasutrongtin.vn/


Lớp học thêm Toán Lý Hóa – GV: Đoàn Văn Tính - 0946069661-Web: giasutrongtin.vn 

Tài liệu dạy thêm vật lý 10 - ĐT: 0946069661 - Web: giasutrongtin.vn                                 Trang  230   

ĐS: 6,875g/mol; 164lít.  

Câu 8.  Có bình kín, chứa 10g khí H2 ban đầu có nhiệt độ 220C thì áp suất 2,78atm. Ngƣời ta nung nóng 

bình tới nhiệt độ 270C. Tìm 

 a. Dung tích của bình. 

  b. áp suất khí trong bình sau khi nung nóng.  

ĐS: 43,5lít; 2,83atm.  

Câu 9.  Một ống thuỷ tinh dài, tiết diện đều nhỏ, có chứa một cột không khí, ngăn cách với khí quyển 

bên ngoài bởi một cột thuỷ ngân dài 5cm. Chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang là 12cm. Hãy tính 
chiều dài cột không khí trong các trƣờng hợp ống dựng thẳng đứng (áp suất khí quyển là 750mmHg ) 

 a. Miệng ống phía trên  

 b. Miệng ống phía dƣới.  

ĐS: 112,5mmm; 128,6mm.  

Câu 10. Một cột không khí chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện đều. Cột không khí đƣợc ngăn cách 

với khí quyển bởi cột thuỷ ngân dài 150mm, áp suất khí quyển là 750mmHg. Chiều dài cột không khí 

nằm ngang là l0 = 144mm. Hãy tính chiều dài ống cột không khí nếu:  

 a. ống thẳng đứng, miệng ống ở trên.  

 b. ống thẳng đứng, miệng ống phía dƣới 
ĐS: 120mm; 180mm.  

Câu 11. Một ống nhỏ tiết diện đều, một đầu kín. Một cột thuỷ ngân cao 75mm đứng cân bằng, cách đáy 

ống 180mm khi ống thẳng đứng miệng ống phía trên và cách đáy ống 220mm khi miệng ống phía dƣới. 

Tính áp suất khí quyển và chiều dài cột không khí trong ống khi ống nằm ngang.  

ĐS: 750mmHg; 198mm.  

Câu 12. Một ống thuỷ tinh tiết diện nhỏ dài 1m, hai đầu hở, đƣợc nhúng thẳng đứng vào một chậu đựng 

thuỷ ngân cho ngập một nửa. Sau đó ngƣời ta lấy tay bịt kín đầu phía trên và nhấc ống ra Cột thuỷ ngân 

còn lại trong ống là bao nhiêu? Biết áp suất khí quyển là 760mmHg = 0,76mHg.  

ĐS: 0,25m.  
Câu 13. Một bình chứa một chất khí nén ở nhiệt độ 27oC và áp suất 40 atm. Áp suất của khí khi đã có 

một nửa khối lƣợng khí thoát ra khỏi bình và nhiệt độ hạ xuống tới 12oC là  

 A.  38 atm.  B. 19 atm.  C. 45 atm. D. 17,7 atm.  

Câu 14. Một vật có khối lƣợng 1kg có thế năng 1J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8m/s2. Khi đó vật ở độ cao 

bao nhiêu? 

 A. 0,102m  B. 1,0m  C. 9,8m  D. 32m 

Câu 15: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2m/s. Biết 

khối lƣợng của vật là 0,5kg. Lấy g =10m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu? 

 A. 4J   B. 1J   C. 5J  D. 8J 
Câu 15. Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lƣợng của nó đều thay đổi. Khi khối lƣợng 

giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa thay đổi nhƣ thế nào? 

 A. tăng gấp 8.  C. tăng gấp 2.  B. tăng gấp 4.  D. không đổi.   

Câu 16.  Chọn câu phát biểu đúng: Một vật có khối lƣợng m = 3(kg) đặt tại A cách mặt đất một khoảng 

hA = 2(m). Chọn gốc thế năng tại B, cách mặt đất một khoảng hB = 1(m), thế năng của vật tại A có giá trị 

là:  

  A. 20J  B. 30J  C. 60J  D. 90J 

Câu 17. Một vật có khối lƣợng m= 2kg trƣợc xuống một đƣờng dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác 

định có vận tốc 3m/s sau đó 4s có vận tốc 7m/s tiếp ngay sau đó 3s vật có động lƣợng là.  
 A. 6 kg. m/s  B. 10 kg. m/s  C. 20 kg. m/s  D. 28 kg. m/s 

Câu 18. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2m/s. Biết 

khối lƣợng của vật bằng 0,5kg lấy g=10 m/s 2 . Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?  

 A. 4J  B. 1J  C. 5J  D. 8J 

Câu 19. Một vật 5 kg trƣợt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 20m, góc nghiêng 300 so với phƣơng 
ngang. Tính công của trọng lực khi vật đi hết dốc? 

 A. 0,5kJ  B. 1000J  C. 850J  D. 500J 

Câu 20.  Một khẩu súng khối lƣợng M = 4kg bắn ra viên đạn khối lƣợng m = 20g. Vận tốc viên đạn ra 

khỏi nòng súng là v = 500m/s. Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn là bao nhiêu? 

  A. -3m/s  B. 3m/s  C. 1,2m/s  D. -1,2m/s   
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Câu 21. Một ôtô khối lƣợng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm 

phanh, ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn? 

 A. 2000N  B. 4000N  C. 5184N  D. 2952N  

Câu 22. Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt 

phẳng ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy đƣợc 200m có giá trị (Lấy 73,13  ) 

 A. 51900 J  B. 30000 J  C. 15000 J  D. 25950 J 

Câu 23. Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng 2 kg dƣới một góc nào đó so với phƣơng nằm 

ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện đƣợc 

kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất (Lấy g = 10 m/s2) là:  

 A. 400 J  B. 200 J  C. 100 J  D. 800 J 
Câu 24. Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi đƣợc 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 

(Lấy g = 9,8 m/s2). Công của lực cản có giá trị:  

 A. - 36750 J  B. 36750 J  C. 18375 J  D. - 18375 J 

Câu 25. Một chiếc tàu hỏa chạy trên đƣờng thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi bằng 50 m/s. Công 

suất của đầu máy là 1,5. 104kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa có độ lớn:  

 A. 3. 104 N  B. 1,5. 104 N  C. 4,5. 104 N  D. 6. 104 N 

Câu 26. Chọn đáp án đúng. Một ngƣời nhấc một vật cói khối lƣợng 6 kg lên độ cao 1 m rồi mang vật đi 

ngang đƣợc một độ dời 30 m. Công tổng cộng mà ngƣời đã thực hiện là:  

 A. 1860 J   B. 1800 J  C. 160 J  D. 60 J 

Câu 27. Trong phòng thí nghiệm ngƣời ta điều chế đƣợc 40cm3 khí hiđrô ở Áp suất 750mm. Hg và 

nhiệt độ 27oC. Thể tích của lƣợng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn(Áp suất 760mm. Hg và nhiệt độ 0oC) 

là:  

 A. 63cm3  B. 36cm3   C. 43cm3  D. 45cm3 

Câu 28. Một xi lanh chứa 150 cm3khí ở Áp suất 2. 105 Pa. Pít tông nén khí trong xi lanh xuống còn 100 

cm3. Nếu nhiệt độ khí trong xi lanh không đổi thì Áp suất của nó lúc này là:  

 A. 3. 10-5 Pa;  B. 3,5. 105Pa;  C. 3. 105 Pa;  D. 3,25. 105 Pa.  

Câu 29. Một khối khí (xem nhƣ khí lí tƣởng) áp suất 3at và nhiệt độ 27oC. Nung nóng đẳng tích khối 

khí đó đến nhiệt độ 127oC thì áp suất khí đó là:  

  A. 0,4at  B. 0,5at  C. 4at  D. 14,11at 
Câu 30. Một lƣợng khí ở 180C có thể tích 1m3 và áp suất 1atm. Ngƣời ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 

3,5atm. Thể tích khí nén là:  

  A. 0,214m3.   B. 0,286m3.   C. 0,300m3.   D.  0,312m3.  

Câu 31. Biết ở điều kiện chuẩn khối lƣợng riêng của Oxy là 1,43 kg/m3. Vậy khối lƣợng khí Oxy đựng 

trong 1 bình thể tích 10lít dƣới áp suất 150atm ở 00C là:  

  A. 2,200Kg   B. 2,130Kg  C. 2,145Kg  D. 2,450Kg.  

Câu 32. Một ống thuỷ tinh nhỏ, hình trụ tiết diện đều một đầu kín và một đầu hở. Trong ống có một 

đoạn thuỷ ngân dài 15cm. Khi ống nằm ngang, đoạn thuỷ ngân cách đáy ống 12cm. Hỏi khi dựng ống 

lên (miệng ống phía trên ) đoạn thuỷ ngân cách đáy ống bao nhiêu? áp suất khí quyển là 750mmHg.  
 A. 5cm  B. 15cm  C. 10cm  D. 20cm 

Câu 33.  Một lƣợng khí trong một xylanh kín ban đầu có thể tích 3lít áp suất,1013. 105PA. Ngƣời ta đặt 

lên pittông một vật nặng, pittông bị nén xuống. Biết thể tích khí trong xylanh khi đó là 1,5lít, bỏ qua 

khối lƣợng của pittông và ma sát giữa thành bình và pittông, tiết diện bề mặt pittông là 10cm2.  

ĐS: 10,10kg.  

Câu 36. Một lƣợng khí trong xy lanh ban đầu có thể tích 40cm3, áp suất bằng áp suất khí quyển là 1atm. 

Ngƣời ta dùng một lực F = 5N đẩy pittông để nén lƣợng khí đó. Tìm thể tích lƣợng khí trong xylanh khi 

đó, biết tiết diện của bề mặt pittông là 0,5cm2 

ĐS: 20cm3.  
Câu 37. Để đo áp suất khí quyển ngƣời ta làm nhƣ sau: Một lƣợng khí chứa trong một xylanh kín ban 

đầu có thể tích 50cm3, ngƣời ta nén nó bằng cách dùng F lực đẩy vào pittông (tiết diện bề mặt pittông là 

10cm2 ) thì thấy 

- Nếu F = 50,65N thì thể tích lƣợng khí trong xilanh là 40cm3 

- Nếu F = 304 thì thể tích lƣợng khí trong xilanh là 20cm3 áp suất khí quyển là bao nhiêu 

ĐS: 1,013. 105Pa.  
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Đề thi học kì II vật lí 10 

Thời gian thi: 45 phút 

Họ tên: ……………………………. . Lớp: ……………. .  

  

 

 Câu 1:  Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng? 

 A. Nội năng là một dạng năng lƣợng 
 B. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B 

 C. Nội năng là nhiệt lƣợng  

 D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực 

hiện công 

Câu 2:  Một ngƣời kéo đều một thùng nƣớc có khối lƣợng 15kg từ giếng sâu 8m lên trong 20s. Công và 

công suất của ngƣời ấy là:  

 A.  1600J,800W B.  1200J; 60W C. 1000J,500W D.  800J,400W 

Câu 3:  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 270 C và áp suất 1,00. 10 5 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở 

470 C thì áp suất trong bình sẽ là 

 A. 1,07. 105 Pa B. 3,05. 105 Pa C. 2,07. 105 Pa D. 1,00. 105 Pa 

Câu 4:  Một vật có khối lƣợng 500g đang chuyển động với vận tốc 10m/s. Động năng của vật có giá trị 

bằng:  

 A. 250 J B. 25 J C. 5 J D. 2500 J 

Câu 5:  Chọn câu đúng:  

 A. Động lƣợng của hệ luôn đƣợc bảo toàn  

 B. Vectơ động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn 
 C. Vectơ tổng động lƣợng của hệ kín đƣợc bảo toàn 

 D. Vectơ tổng động lƣợng của hệ đƣợc bảo toàn 

Câu 6:  Nội năng của một vật là:  

 A. Tổng động năng và thế năng  

 B. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật 

 C. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật nhận đƣợc trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.  

 D. Nhiệt lƣợng vật nhận đƣợc trong quá trình truyền nhiệt 

Câu 7:  Một vật có khối lƣợng 1kg rơi tự do trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lƣợng của 

vật trong khoảng thời gian trên là: (Chog =10m/s2) 
 A. 25 kgm/s B. 5,0 kgm/s C. 10,0 kgm/s D. 0,5 kgm/s 

Câu 8:  Một hệ gồm 2 vật có khối lƣợng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 1m/s. Biết 2 vật 

chuyển động theo hƣớng vuông góc nhau. Độ lớn động lƣợng của hệ là:  

 A.  1kgm/s B.  5kgm/s C.  7kgm/s D.  14kgm/s 

Câu 9:  Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết động học phân tử chất khí:  

 A. Kích thƣớc phân tử nhỏ 

 B. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn 

 C. Mật độ phân tử khí rất lớn 

 D. Các phân tử khí va chạm với thành bình gây áp suất lên thành bình 
Câu 10: Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? 

 A. Chất liệu của vật rắn  B. Độ tăng nhiệt độ của vật rắn 

 C. Chiều dài của vật rắn  D. Tiết diện của vật rắn 

Câu 11: Các động cơ sau đây không phải là động cơ nhiệt:  

 A. Động cơ gắn trên các ô tô 

 B. Động cơ trên tàu thuỷ 

 C. Động cơ trên xe máy  

 D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thuỷ điện Sông Đà.  

Câu 12: Một lƣợng khí có thể tích không đổi, Nhiệt độ T đƣợc làm tăng lên gấp ba, áp suất của khí sẽ 
 A. tăng gấp sáu. B. giảm gấp ba C. giảm gấp sáu D. tăng gấp ba 

Câu 13: Chọn câu sai: công của trọng lực  

 A. không phụ thuộc vào dạng quĩ đạo chuyển động 
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 B. phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối của vật  

 C. bằng hiệu thế năng ở vị trí đầu và thế năng ở vị trí cuối của vật 

 D.  luôn luôn dƣơng 

Câu 14: Chọn câu đúng: Cơ năng của một vật là 

 A. tổng nội năng của vật  

 B. tổng dộng năng và thế năng của vật 

 C. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật 

 D. tổng năng lƣợng của vật 
Câu 15: Hai vật có khối lƣợng m và 2m chuyển động trên một mặt phẳng với vận tốc có độ lớn lần lƣợt 

là V và 
2

V  theo 2 hƣớng vuông góc nhau. Tổng động lƣợng của hệ 2 vật có độ lớn là:  

 A.  2 . mV B.  mV C.  2mV D.  
2

3
mV  

Câu 16: Một lƣợng khí ở nhiệt độ 170 C có thể tích 1,0 m3 và áp suất 2,0 atm. Ngƣời ta nén đẳng nhiệt 

khí tới áp suất 4 atm. Thể tích của khí nén là 

 A.  0,50 m3 B. 1,8 m3 C. 0,14 m3 D. 2,00 m3 

Câu 17: Một hệ gồm 2 vật có khối lƣợng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s. Biết 2 

vật chuyển động ngƣợc chiều. Độ lớn động lƣợng của hệ là:  
 A.   0 kgm/s B.  84 kgm/s C. 1,2 kgm/s D. 120 kgm/s 

Câu 18: Một dây tải điện ở 150 C có độ dài 1500 m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi 

nhiệt độ tăng lên đến 500 C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là:   = 11,5. 10-6 K-1 
 A.  55,4 cm B. 60,4 cm C. 65,5 cm D. 30,5 cm 

Câu 19: Chọn phát biểu sai khi nói về công: công 

 A. đƣợc tính bằng biểu thức A = F. s. cos B. là đại lƣợng vô hƣớng  

 C. luôn luôn dƣơng  D. có giá trị đại số 

Câu 20: Đặc tính nào dƣới đây là của chất rắn đơn tinh thể? 

 A. Dị hƣớng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định 

 B. Dị hƣớng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định 

 C. Đẳng hƣớng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định 
 D. Đẳng hƣớng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định 

Câu 21: Động năng của vật tăng khi 

 A. vật chuyển động cùng chiều dƣơng B. lực tác dụng lên vật sinh công âm  

 C. vật chuyển động nhanh dần đều D. gia tốc của vật tăng đều  

Câu 22: Chọn câu đúng: Một vật đƣợc thả rơi tự do, trong quá trình rơi 

 A. thế năng của vật tăng  

 B. đông năng chuyển hoá thành thế năng còn cơ năng của vật không đổi 

 C. thế năng chuyển hoá thành động năng còn cơ năng của vật không đổi  

 D. động năng của vật giảm  
Câu 23: Một động cơ nhiệt thực hiện một công 250J khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lƣợng 1KJ Hiệu suất 

của động cơ nhiệt là:  

 A. Nhỏ hơn 25% B. Lớn hơn 40% C. 25% D. 40% 

Câu 24: Chất rắn nào dƣới đây là chất rắn vô định hình? 

 A. Than chì B. Kim loại C. Băng phiến D. Thuỷ tinh  

Câu 25: Chọn câu đúng: Trong hệ toạ độ (Op, OV), đƣờng đẳng áp là:  

 A. đƣờng thẳng song song với trục Op B. đƣờng thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ 

 C. đƣờng thẳng song song với trục OV D. đƣờng hyperbol 
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Trƣờng THPT Lê Hồng Phong Đề kiểm tra học kì II vật lí 10 

Thời gian thi: 45 phút 

Họ tên: ……………………………. . Lớp: ……………. .  

 

Câu 1:  Pit tông của một máy nén sau mỗi lần nén đƣa đƣợc 4lít khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1atm 

vào bình chứa khí có thể tích 2m3. Tính áp suất của khí trong bình khi pit tông đã thực hiện 1000 lần 

nén. Biết nhiệt độ khí trong bình là 42oC.   

 A. 3,5at B. 2,1at C. 21at D. 1,5at 
Câu 2:  Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?  

 A. Khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng; 

 B. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động; 

 C. Khí trong một căn phòng khi nhiệt độ tăng. 

 D. Đun nóng khí trong một bình đậy kín; 

Câu 3:  Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí sẽ 

 A. có tốc độ trong bình lớn hơn. B. dính lại với nhau.  

 C. nở ra lớn hơn.  D. càng xít lại gần nhau hơn 

Câu 4:  Biểu thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ? 

 A. p t  B. 
p T1 2

p T2 1

  C. pT = const; D. 
p

const
T
 ;   

Câu 5:  Hiện tƣợng nào sau đây không liên quan đến định luật Saclơ? 

 A. Quả bóng bay bị vỡ ra khi bóp mạnh B. Săm xe đạp để ngoài nắng bị nổ.  

 C. Nén khí trong xilanh để tăng áp suất D. Cả 3 hiện tƣợng trên.  

Câu 6:  Áp suất của khí trơ trong một bóng điện sẽ thêm 0,44atm khi đèn bật sáng. Biết nhiệt độ của khí 
đó đã tăng từ 27oC đến 267o C. Áp suất khí trong đèn ở nhiệt độ 27oC là  

 A. 0,05at B. 0,55at C. 1,82at D. 0,24at 

Câu 7:  Trong hệ trục toạ độ OpT đƣờng biểu diễn nào sau đây là đƣờng đẵng tích? 

 A. Đƣờng thẳng nếu kéo dài đi qua gốc toạ độ. 

 B. Đƣờng hypebol.  

 C. Đƣờng thẵng cắt trục áp suất tại điểm p = po. 

 D. Đƣờng thẵng nếu kéo dài không đi qua góc toạ độ.  

Câu 8:  Công thức không phù hợp với phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng là 

 A. 
pT

const
V

  B. 
pV

const
T

  C. 
p V p V1 1 2 2

T T1 2

  D. pV  T.  

Câu 9:  Một bình kín chứa ôxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 105 PA. Nếu nhiệt độ bình tăng lên đến 400C 

thì áp suất trong bình là 

 A. 0,9. 105Pa. B. 0,5.105Pa. C. 2.105Pa. D. 1,07.105Pa.   

Câu 10: Nén một lƣợng khí lý tƣởng trong bình kín thì quá trình đẳng nhiệt xảy ra nhƣ sau:  

 A. Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất. B. Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi.  

 C. Áp suất tăng, nhiệt độ không đổi. D. Áp suất giảm, nhiệt độ tỉ lệ nghịch với áp suất.  
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây nói về các phân tử khí lí tƣởng là không đúng? 

 A. Không thể bỏ qua khối lƣợng. B. Có thể tích riêng không đáng kể; 

 C. Có lực tƣơng tác không đáng kể; D. Có khối lƣợng không đáng kể;  

Câu 12: Chọn câu đúng: Đối với 1 lƣợng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng tích:  

 A. Nhiệt độ không đổi, áp suất giảm. 

 B. Áp suất không đổi, nhiệt độ giảm.  

 C. Nhiệt độ tăng, áp suất tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. 

 D. Nhiệt độ giảm, áp suất tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.  

Câu 33: Hai bình chứa khí thông nhau, có nhiệt độ khác nhau, mật độ phân tử khí (n) trong hai bình so 

với nhau thì 

 A. Bình lạnh có mật độ nhỏ hơn B. Bình nóng có mật độ nhỏ hơn 

 C. bằng nhau  D. tuỳ thuộc vào quan hệ thể tích giữa hai bình 
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Câu 14: Một lƣợng khí ở nhiệt độ 200C, thể tích 2m3, áp suất 2atm. Nếu áp suất giảm còn 1atm thì thể 

tích khối khí là bao nhiêu? Biết nhiệt độ không đổi.  

 A. 4m3. B. 1m3 C. 0,5m3. D. 2m3 

Câu 15: Một xi lanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pít tông mỗi phần có chiều dài l= 30cm, 

chứa lƣợng khí nhƣ nhau ở 270C. Nếu phần bên này nhiệt độ tăng thêm 100C, phần bên kia giảm 100C 

thì pít tông sẽ:  

 A. đứng yên  

 B. di chuyển về phía tăng nhiệt độ một đoạn: 11,1cm 
 C. di chuyển về phía giảm nhiệt độ một đoạn 1cm  

 D. di chuyển về phía giảm nhiệt độ một đoạn 11,1 cm 

Câu 16: Khi nhiệt độ không đổi, khối lƣợng riêng của chất khí phụ thuộc vào thể tích khí theo hệ thức 

nào sau đây? 

 A. 1 2 2 1V V   ; B. 1 1 2 2V V    C.   ~ V ; D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 17: Trong quá trình nào sau đây cả ba thông số trạng thái của một lƣợng khí xác định đều thay đổi? 
 A. Nung nóng khí trong một bình đậy kín. 

 B. Nung nóng quả bóng bàn đang bẹp, quả bóng phồng lên.  

 C. Ép từ từ pittông để nén khí trong xi lanh. 

 D. Cả B và C 

Câu 18: Khi nhiệt độ không đổi xét một khối khí, khối lƣợng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất 

khí theo hệ thức nào sau đây? 

 A. .p   hằng số B. 2211  pp   C. 1221  pp   D.   ~ 
p

1
; 

Câu 19: Nếu cả áp suất và thể tích của khối khí lí tƣởng tăng 2 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ 

 A. không đổi. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần D. tăng 2 lần 

Câu 20: Khí đƣợc nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Ap suất ban đầu 

của khí là giá trị nào sau đây:  

 A. 1,75 at B. 1,5 at C. 2,5at D. 1,65at 

 

 


