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DE THI - KIEM TRA LỚP 10 
                                
 
 
 
Họ và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. 
 
            
I. KIẾN THỨC: 

1. Vận tốc trung bình: v = x

t

∆
∆

 = 0

0

x x

t t

−
−

 

2. ðộ dời : .( ) .o ox x x v t t v t∆ = − = − = ∆  

2. Tốc ñộ trung bình:  vtb = s

t
 

3. Quãng ñường ñi ñược : s = v.t 
4. Phương trình của chuyển ñộng thẳng ñều: x = x 0  + v (t - t 0 ). 
 Nếu chọn gốc tọa ñộ và gốc thời gian  tại vị trí vật bắt ñầu dời chổ  (x 0 = 0, t0 = 0) thì 
x = s = v.t  
5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển ñộng của vật nào ñó ( nếu có nhiều vật) 

• Vật chuyển ñộng cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0. 
• Vật ở phía dương của trục tọa ñộ x > 0, ở phía âm của trục tọa ñộ x < 0. 
• Nếu hai vật chuyển ñộng (trên cùng 1 hệ tọa ñộ)   

+ 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 ñầu chuyển ñộng thì t 0  = 0. 
II.BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
Dạng : Tính vận tốc trung bình 
Bài 1 : Một ôtô chạy trên một ñoạn ñường thẳng từ ñịa ñiểm A ñến ñịa ñiểm B phải mất một 
khoảng thời gian t. Tốc ñộ của ôtô trong nửa ñầu của khoảng thời gian này là 60km/h và 
trong nửa cuối là 40km/h. Tính tốc ñộ trung bình của ôtô trên cả ñoạn ñường AB. 

ðs : vtb =  50km/h 
Bài 2 : Một người ñi xe ñạp chuyển ñộng trên một ñoạn ñường thẳng AB có ñộ dài là s. Tốc 
ñộ của xe ñạp trong nửa ñầu của ñoạn ñường này là 12km/h là trong nửa cuối là 18km/h. 
Tính tốc ñộ trung bình của xe ñạp trên cả ñoạn ñường AB. 

ðs : vtb = 14,4km/h 
Dạng : Lập phương trình chuyển ñộng -ñịnh vị trí và thời ñiểm hai vật gặp nhau 
Bài 3 : Cùng một lúc tại hai ñiểm A và B cách nhau 10km có hai ôtô chạy cùng chiều trên 
ñoạn ñường thẳng từ A ñến 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 ñiểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn 
chiều chuyển ñộng của hai ôtô làm chiều dương.  

a. Viết phương trình chuyển ñộng của hai ôtô trên. 
b. xác ñịnh thời ñiểm và vị trí của hai xe khi gặp nhau. 

 ðs : a. xA = 54t, xB = 48t + 10  b. sau 
5
3

 giờ , cách A 90km về phía B. 

Bài 4 : Lúc 6 giờ một ôtô xuất phát ñi từ A về B với vận tốc 60Km/h và cùng lúc một ôtô 

CHUYỂN ðỘNG THẲNG ðỀU 1 
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khác xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km. 
a. Lấy AB làm trục tọa ñộ, A là gốc tọa ñộ, chiều dương từ A ñến B và gốc thời gian 
là lúc 6giờ, lập phương trình chuyển ñộng của mỗi xe. 
b. Xác ñịnh vị trí và thời gian hai xe gặp nhau. 

ðs : a. x1 = 60t, x2 = 220 - 50t  b. cách A 120 km về phía B 
Dạng : Xác ñịnh thời ñiểm và vị trí hai xe khi biết khoảng cách của chúng 
Bài 5 : lúc 8 giờ một ôtô khởi hành ñi từ A về B với vận tốc 12m/s. Năm phút sau một ôtô 
khởi hành từ B về A với vận tốc 10m/s. Biết AB = 10,2km. 
 Xác ñịnh thời ñiểm và vị trí hai xe khi chúng cách nhau 4,4km. 

ðs : th1 : x1 = 4800m và x2 = 9200m  th2 : x1 = 9600m và x2 = 5200m 
Bài 6 : Hai vật chuyển ñộng ngược chiều qua A và B cùng lúc, ngược chiều ñể 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 ñộ là ñường thẳng AB , gốc tọa ñộ ở B, có chiều dương từ A sang B , 
gốc thời gian là lúc chúng cùng qua A và B .Hãy lập phương trình chuyển ñộng của 
mỗi vật. 
b. Xác ñịnh vị trí và thời ñiểm chúng gặp nhau. 
c. Xác ñịnh vị trí và thời ñiểm chúng cách nhau 25m 

ðs : a. x1 = -100+ 10t, x2 = -15t b. t = 4s và x = -60m 
Dạng : Xác ñịnh thời ñiểm và vị trí hai xe gặp nhau bằng ñồ thị  
Bài 7 : người ñi xe ñạp khởi hành ở A và người ñi bộ khởi hành ở B cùng lúc và khởi hành 
theo hướng từ A sang B. Vận tốc người ñi xe ñạp là v1 = 12km/h, người ñi bộ là v2 = 
5km/h.Biết AB = 14km. 

a. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km? 
b. Tìm lại kết quả bằng ñồ thị. 

ðs : gặp nhau sau khi khởi hành 2h tại ñiểm cách B 10km. 
Bài 8 : Một xe máy xuất phát từ A vào lúc 6 giờ và chạy với vận tốc 40km/h ñể ñi ñến B. 
Một ôtô xuất phát từ B lúc 6giờ và chạy với vận tốc 80km/h theo cùng chiều với xe máy. 
Coi chuyển ñộng của xe máy và ôtô là thẳng ñều. Khoảng cách giữa A và B là 20km. Chọn 
A làm mốc, chọn thời ñiểm 6 giờ làm mốc thời gian và chọn chiều từ A ñến B làm chiều 
dương. 

a. Viết công thức tính quãng ñường ñi ñược và phương trình chuyển ñộng của xe máy 
và ôtô. 
b. Vẽ ñồ thị tọc ñộ - thời gian của xe máy và ôtô trên cùng hệ trục x và t. 
c. căn cứ vào ñồ thị vẽ ñược , hãy xác ñịnh vị trí và thời ñiểm ôtô ñuổi kịp xe máy. 
d. Kiểm tra lại kết quả tìm ñược bằng cách giải phương trình chuyển ñộng của xe 
máy và ôtô. 

 ðs : a. s1 = 40t →  x1 = 40t, s2 = 80(t - 2) → x2 = 80(t - 2) 
  Dạng : Dựa vào ñồ thị lập phương trình chuyển ñộng 
Bài 9 : ðồ thị chuyển ñộng của hai xe ñược cho như hình vẽ  

a. Lập phương trình chuyển ñộng của mỗi xe. 
b. Dựa trên ñồ thị xác ñịnh thời ñiểm hai xe cách nhau 
30km sau khi gặp nhau. 

ðs : x1 = 60 - 20t, x2 = 40t. b. sau khi gặp nhau 0,5h 
 
 
III.PHầN TRắC NGHIệM 
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Câu 1 : Phương trình chuyển ñộng của một chất ñiểm dọc theo trục Ox có dạng : 
x = 5 + 60t (x : m, t ño bằng giờ). 

Chất ñiểm ñó xuất phát từ ñiểm nào và chuyển ñộng với vận tốc bằng bao nhiêu ? 
A.Từ ñiểm O, với vận tốc 5km/h.      
B.Từ ñiểm O, với vận tốc 60 km/h. 
C.Từ ñiểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.       
D.Từ ñiểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h. 

Câu 2 : Một vật chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ ñộ 
x= 5m. Phương trình toạ ñộ của vật là 
 A. x= 2t +5  B. x=  -2t +5  C. x= 2t +1  D.x=  -2t +1 
Câu 3 : Phương trình của một vật chuyển ñộng thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s).Kết luận 
nào sau ñây ñúng 
 A. Vật chuyển ñộng theo chiều dương trong suốt thời gian 
chuyển ñộng 
 B. Vật chuyển ñộng theo chiều âm trong suốt thời gian chuyển 
ñộng 
 C. Vật ñổi chiều chuyển ñộng từ dương sang âm tại thời ñiểm  
t= 4/3 
 D. Vật ñổi chiều chuyển ñộng từ âm sang dương tại toạ ñộ  x= 
4 
Câu 4 : Trên hình là ñồ thị tọa ñộ-thời gian của một vật chuyển ñộng 
thẳng. 
Cho biết kết luận nào sau ñây là sai? 

A. Toạ ñộ ban ñầu của vật là xo = 10m.    
B. Trong 5 giây ñầu tiên vật ñi ñược 25m. 
C. Vật ñi theo chiều dương của trục toạ ñộ.   
D. Gốc thời gian ñược chọn là thời ñiểm vật ở cách gốc toạ ñộ 10m. 

Câu 5 : Trong các ñồ thị sau ñây, ñồ thị nào có dạng của vật chuyển ñộng thẳng ñều? 
A. ðồ thị a  B. ðồ thị b và d C. ðồ thị a và c  D.Các ñồ thị a,b và c ñều ñúng 
      
 
   
 
    
 
 
Câu 6 : Một vật chuyển ñộng thẳng không ñổi chiều trên 1 quãng ñường dài 40m. Nửa 
quãng ñường ñầu vật ñi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng ñường sau vật ñi hết thời gian t2 = 
2s. Tốc ñộ trung bình trên cả quãng ñường là: 

A.7m/s            B.5,71m/s           C.  2,85m/s               D. 0,7m/s             
Câu 7 : Một vật  chuyển ñộng thẳng không ñổi chiều. Trên  quãng ñường AB, vật ñi nửa 
quãng ñường ñầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng ñường sau vật ñi với vận tốc v2 = 
5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng ñường là: 

A.12,5m/s          B. 8m/s        C. 4m/s                 D.0,2m/s              
Câu 8 : Một xe chuyển ñộng thẳng không ñổi chiều; 2 giờ ñầu 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 

x 

O 

a) 

t 

x 

O 

b) 

t 

v 

O 

c) 

t 

x 

O 

d) 

t 

10 

O

25 
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trong suốt thời gian chạy là: 
A. 50km/h       B. 48km/h          C. 44km/h             D. 34km/h              

Câu 9 : Một xe chuyển ñộng thẳng không ñổi chiều có vận tốc trung bình là 20Km/h trên  
1
4
 ñoạn ñường ñầu và 40Km/h trên 

3
4
 ñoạn ñường còn lại .Vận tốc trung bình của xe trên 

cả ñoạn ñường là : 
A. 30km/h   B. 32km/h  C. 128km/h  D. 40km/h 

Câu 10 : Một xe chuyển ñộng thẳng không ñổi chiều, trong nửa thời gian ñầu 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 ñi là:  

A.15km/h          B.14,5km/h  C. 7,25km/h    D. 26km/h        
Câu 11 : Một ngừơi ñi xe ñạp trên 2/3 ñoạn ñừơng ñầu với vận tốc trung bình 10km/h và 
1/3 ñoạn ñừơng sau với vận tốc trung  bình 20km/h. Vận tốc trung bình của ngừơi ñi xe ñạp 
trên cả quảng ñừơng là   

A.  12km/h   B.  15km/h   C.  17km/h   D.  13,3km/h   
Câu 12 : Một ô tô chuyển ñộng trên một ñoạn ñường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 
km/h. Bến xe nằm ở ñầu ñoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một ñiểm cách bến xe 3 km. 
Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời ñiểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều 
chuyển ñộng của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển ñộng của xe ô tô trên ñoạn 
ñường 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 ñiểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều 
nhau trên ñường thẳng từ A ñến 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 ñiểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời 
gian và chọn chiều chuyển ñộng của hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển ñộng của 
các ô tô chạy từ A và từ B lần lượt 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 như bài 28, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát ñến lúc ô tô A 
ñuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A ñến ñịa ñiểm 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 phương trình chuyển ñộng thẳng ñều sau ñây,phương trình nào biểu 
diễn chuyển ñộng không xuất phát từ gốc toạ ñộ và ban ñầu hướng về gốc toạ ñộ? 

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

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

ðáp án D C C B D B B B B A A A A C B 
 
 
 
                                
 
  Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu 
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Họ và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. 
 
A. PHầN Tự LUậN  
Dạng : Tính vận tốc, gia tốc, quãng ñường ñi trong chuyển ñộng thẳng. 
Bài 1 : Hai ô tô chuyển ñộng trên cùng một ñường thẳng ñi qua hai ñịa ñiểm A và B. Ô tô 
xuất phát từ A chạy nhanh dần và ô tô xuất phát từ B chạy chậm dần. So sánh hướng gia tốc 
của hai ô tô trong mỗi trường hợp sau: 

a. Hai ô tô chạy cùng chiều.                  
b. Hai ô tô chạy ngược chiều. 

Bài 2 : Một  ñồn tàu bắt ñầu rời ga chuyển ñộng nhanh dần ñều, sau 20s ñạt  ñến vận tốc 36 km/h. 
Hỏi sau bao lâu tàu ñạt ñến vận tốc 54 Km/h ? 

ðs : t = 30s. 
Bài 3 : Một vật chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều ñi ñược ñoạn ñường s1 = 24m và s2 = 
64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác ñịnh vận tốc ban ñầu và gia 
tốc của vật. 

ðs : v0= 3,5m/s a = 1,25m/s2 
Bài 4 : Một vật chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với vận tốc ñầu v0 = 18 km/h. Trong giây 
thứ tư kể từ lúc bắt ñầu chuyển ñộng nhanh dần, vật ñi ñược 12m. Hãy tính: 

a. Gia tốc của vật.   b. Quãng ñường ñi ñược sau 10s 
ðs : a.  a = 1,56m/s2. b. s = 127,78m 

Dạng : Chuyển ñộng nhanh dần ñều 
Bài 5 : Khi ôtô ñang chạy với vận tốc 12m/s trên một ñoạn ñường thẳng thì người lái xe 
tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần ñều. Sau 15s , ôtô ñạt 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 ñường ôtô ñi ñược sau 30s kể từ khi tăng ga. 

ðs : a. a = 0,2m/s2. b. v = 18m/s c. S = 450m 
Bài 6 : Khi ñang chạy với vận tốc 36km/h thì ôtô bắt ñầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất 
phanh nên ôtô chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết dốc có ñộ 
dài 960m. 

a. Tính khoảng thời gian ôtô chạy xuống hết ñoạn dốc. 
b. Vận tốc của ôtô ở cuối ñoạn dốc là bao nhiêu ? 

ðs : a. t = 60s b. v = 22m/s 
Bài 7 : Một ñồn tàu bắt ñầu rời ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều. Sau khi chạy ñược 
1,5km thì ñồn tàu ñạt vận tốc 36km/h. Tính vận tốc của ñồn tàu sau khi chạy ñườc 3km kể 
từ khi ñồn tàu bắt ñầu rời ga. 

 ðs : a = 1/30m/s2  v = 10 2m/s  
Bài 8 : Một viên bi chuyển ñộng nhanh dần ñều không vận tốc ñầu trên máng nghiêng và 
trong giây thứ 5 nó ñi ñược quãng ñường bằng 36cm. 

a. Tính gia tốc của viên bi chuyển ñộng trên máng nghiêng. 
b. Tính quãng ñường viên bi ñi ñược sau 5 giây kể từ khi nó bắt ñầu chuyển ñộng. 

ðs : a. a = 0,08m/s2. b. s = 1m 
Bài 9 : Một vật chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều có vận tốc ñầu là 18km/h .Trong giây thứ 
5, vật ñi ñược quãng ñường là 5,9m. 

a. Tính gia tốc của vật. 
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b. Tính quãng ñường vật ñi ñược sau khoảng thời gian là 10s kể từ khi vật bắt ñầu 
chuyển ñộng. 

ðs : a. a = 0,2m/s2. b. s = 60m 
Bài 10 : Khi ñang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt ñầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị 
mất phanh nên ô tô chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết ñoạn 
dốc có ñộ dài 960 m. 

a. Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống hết ñoạn dốc.        
b. Vận tốc ô tô ở cuối ñoạn dốc là bao nhiêu ? 

ðs : t = 60s.  v = 22m/s 
Bài 11 : Một viên bi chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều không vận tốc ñầu trên máng 
nghiêng và trong giây thứ năm nó ñi ñược quãng ñường bằng 36 cm. 

a. Tính gia tốc của viên bi chuyển ñộng trên máng nghiêng. 
b. Tính quãng ñường viên bi ñi ñược sau 5 s kể từ khi nó bắt ñầu chuyển ñộng. 

ðs : a = 0,08m/s2.  s = 1m 
Dạng : Chuyển ñộng chậm dần ñều 
Bài 12 : Một ñồn tàu ñang chạy với vận tốc 54km/h thì hãm phanh . Sau ñó ñi thêm 125m 
nữa thì dừng hẳn. Hỏi 5s sau lúc hãm phanh , tàu ở chỗ nào và ñang chạy với vận tốc là bao 
nhiêu ? 

ðs : v = 10,5m/s s = 63,75m 
Bài 13 : Khi ôtô ñang chạy với vận tốc 15m/s trên một ñoạn ñường thẳng thì người lái xe 
hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần ñều. Sau khi chạy thêm ñược 125m thì vận tốc ôtô chỉ 
còn 10m/s. 

a. Tính gia tốc của ôtô. 
b. Tính khoảng thời gian ñể ôtô dừng lại hẳn. 
c. Tính khoảng thời gian ñể ôtô chạy trên quãng ñường 125m ñó. 

ðs : a. a = -0,5m/s2. b. t1 = 30s.   c. t = 10s. 
Dạng : Xác ñịnh vị trí và thời ñiểm hai xe gặp nhau. 
Bài 14 : Hai người ñi xe ñạp khởi hành cùng 1 lúc và ñi ngược chiều nhau. Người thứ nhất 
có vận tốc ñầu là 18km/h và lên dốc chậm dần ñều với gia tốc 20cm/s2. Người thứ 2 có vận 
tốc ñầu là 5,4 km/h và xuống dốc nhanh ñều với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách giữa hai 
người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 ngưòi gặp nhau và vị trí gặp nhau. 

ðS : t = 20s;  cách A là 60m 
Dạng : ðồ thị chuyển ñộng 
Bài 15 : Dựa vào ñồ thị hãy  

a. Xác ñịnh gia tốc và vận tốc ban ñầu của vật 
trong mỗi giai ñoạn. 
        b. Viết công thức vận tốc và phương trình chuyển 
ñộng mô tả từng giai ñoạn chuyển ñộng của vật. 
 
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Bài 1 : Trong công thức tính vận tốc của chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều v = vo + at thì: 

A. v luôn dương.      C. a luôn cùng dấu với v. 
B. a luôn dương.          D. a luôn ngược dấu với v. 

Bài 2 : Công thức nào dưới ñây 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 

v(m/s

) 

2 5 8 

B C 

D 

t(s) 

4 

O 
A 
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Bài 3 : Một xe lửa bắt ñầu dời khỏi ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,1 
m/s2.Khoảng thời gian ñể xe lửa ñạt ñược vận tốc 36km/h là? 

A. 360s  B. 100s  C. 300s  D. 200s 
Bài 4 : Một Ô tô chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều.Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s 
ñến 6 m/s. Quãng ñường mà ô tô ñi ñược trong khoảng thời gian trên là? 

A. 500m  B. 50m  C. 25m  D. 100m 
Bài 5 : Một ñồn tàu ñang ñi với tốc ñộ 10m/s thì hãm phanh , chuyển ñộng chậm dần ñều . 
Sau khi ñi thêm ñược 64m thì tốc ñộ  của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng 
ñường xe ñi thêm ñược kể từ lúc hãm phanh ñến 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 ñộng thẳng chậm dần ñều với  tốc ñộ ñầu 3m/s và gia tốc 2m/s2 , 
thời ñiểm ban ñầu ở gốc toạ ñộ và chuyển ñộng ngược chiều dương của trục toạ ñộ thì 
phương trình có dạng. 

A. 23 ttx +=        B.  223 ttx −−=     C. 23 ttx +−=  D. 23 ttx −=   
Bài 7 : Một vật chuyển ñộng có ñồ thị vận tốc như hình bên. 
     Công thức vận tốc và công thức ñường ñi 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 ñang chuyển ñộng với vận tốc 10 m/s2 thì 
bắt ñầu chuyển ñộng nhanh dần ñều. Sau 20s ôtô ñạt vận 
tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc 
của ôtô lần lượt 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 ñộng nhanh dần ñều theo chiều dương với vận tốc ñầu 2m/s, gia tốc 
4m/s2: 

A.  Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s      
B.  ðường ñi sau 5s là 60 m 
C.  Vật ñạt vận tốc 20m/s sau 4 s    
D. Sau khi ñi ñược 10 m,vận tốc của  vật là 64m/s 

ðáp án  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ðáp án C D A B C C B D B 
 
 
 
 
Họ và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. 
 
I.kiến thức: 
Sự rơi tự do :Sự rơi của các vật trong chân không, chỉ dưới tác dụng của trọng lực gọi là 

0 
t (s) 

v (m/s)   

10 20 

40 

20 

    

Sự rơi tự do 
 

3 
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sự rơi tự do.  

a)      Phương của sự rơi :Thả cho quả dọi rơi xuống, nó rơi ñúng theo phương của 
dây dọi. Vậy vật rơi tự do chuyển ñộng theo phương thẳng ñứng  

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

c)     Gia tốc của sự rơi tự do Trong thí nghiêm các vật rơi trong ống ñã hút hết không 
khí ở trên, các vật rơi ñược cùng một ñộ cao trong cùng một thời gian. Vậy gia tốc 
của chúng bằng nhau. Ở cùng một nơi trên Trái ðất 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 ñộ OH thẳng ñứng chiều dương từ trên 
xuống dưới, ta có các công thức :  v0=0;    Vt = gt  h= gt2/2  Vt

2 =2gh  

* Lưu ý: Nên chọn gốc thời gian lúc vật rơi, chiều dương từ trên xuống(ñể g>0), gốc toạ ñộ 
tại vị trí rơi. Ta có thể giải các bài toán về rơi tự do như chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều 
với: v0 = 0, a = g  
* Chuyển ñộng ném thẳng có vận tốc ñầu  v0 ,  tuỳ theo chiều của trục toạ ñộ xác ñịnh ñúng 
giá trị ñại số của g và v0 . 

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

1 gn2 

- Quãng ñường vật rơi trong giây thứ n : 1−−=∆ nnn sss = 
2

1 g(2n-1) 

- Quãng ñường ñi ñược trong n giây cuối : cns /∆ = 
2

1 g(2t-n)n 

* Bài toán giọt nước mưa rơi: Giọt 1 chạm ñất, giọt n bắt ñầu rơi. Gọi t0 là thời gian ñể giọt 
nước mưa 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 ñường các giọt nước mưa 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 ñộ cao 9,6m xuống ñất. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm ñất. 
Lấy 2g 9,8m / s= . 
Bài 2: Một hòn ñá rơi từ miệng một giếng cạn ñến ñáy giếng mất 3s.Tính ñộ sâu của giếng, 
lấy 2g 9,8m / s= . 
Bài 3: Một vật ñược thả rơi tự do tại nơi có 2g 9,8m / s= . Tính quãng ñường vật rơi ñược 
trong 3s và trong giây thứ 3. 
Bài 4: Có 2 vật rơi tự do từ hai ñộ cao khác nhau xuống ñất, thời gian rơi của vật 1 gấp ñôi 
thơi gian rơi của vật 2. Hãy so sánh quãng ñường rơi của hai vật và vận tốc khi hai vật chạm 
ñất. 
Bài 5: Trong 0,5s cuối cùng trước khi chạm ñất, một vật rơi tự do ñi ñược quãng ñường gấp 
ñôi quãng ñường ñi ñược trong 0,5s trước ñó. Lấy 2g 10m / s= , tính ñộ cao thả vật. 
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Bài 6: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi ñược 35m.Tính thời gian từ lúc bắt ñầu rơi tới 
khi chạm ñất.  
Bài 7: Một vật rơi tự do tại nơi có 2g 10m / s= . Trong 2s cuối vật rơi ñược 180m. Tính thời 
gian rơi và ñộ cao nơi thả vật.   ðáp án: 10s-500m 
Bài 8: Tính thời gian rơi của hòn ñá, biết rằng trong 2s cuối cùng vật ñã rơi ñược một quãng 
ñường dài 60m. Lấy 2g 10m / s= .  
Bài 9: Tính quãng ñường một vật rơi tự do ñi ñược trong giây thứ 4. Lấy 2g 10m / s= .  
Bài 10: Một vật rơi tự do tại nơi có 2g 10m / s= , thời gian rơi là 10s. Tính:  
a) Thời gian vật rơi một mét ñầu tiên.  
b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng.  
Bài 11: Từ ñộ cao 20m một vật ñược thả rơi tự do. Lấy 2g 10m / s= . Tính:  
a) Vận tốc của vật lúc chạm ñất. 
b) Thời gian rơi. 
c) Vận tốc của vật trước khi chạm ñất 1s.  
Bài 12: Một vật rơi tự do, thời gian rơi là 10s. Lấy 2g 10m / s= . Tính:  
a) Thời gian rơi 90m ñầu tiên.  
b) Thời gian vật rơi 180m cuối cùng.    ðáp số: 2s 
Bài 13: Thời gian rơi của một vật ñược thả rơi tự do là 4s. Lấy 2g 10m / s= . Tính:  
a) ðộ cao nơi thả vật.  
b) Vận tốc lúc chạm ñất. 
c) Vận tốc trước khi chạm ñất 1s. 
d) Quãng ñường vật ñi ñược trong giây cuối cùng.  
Bài 14: Trước khi chạm ñất 1s, một vật thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s. Lấy 2g 10m / s= . 
Tính:  
a) Thời gian rơi.  
b) ðộ cao nơi thả vật.  
c) Quãng ñường vật ñi ñược trong giây thứ hai. 
d) Vẽ ñồ thị (v, t) trong 5s ñầu.  
Bài 15: Hai hòn ñá A và B ñược thả rơi từ một ñộ cao. A ñược 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 ñầu 
rơi. Lấy 2g 9,8m / s= . 
Bài 16: Từ một ñỉnh tháp, người ta thả rơi một vật.Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10m, 
người ta thả rơi vật thứ 2.Hai vật sẽ ñụng nhau sau bao lâu kể từ khi vật thứ nhất ñược thả? 
Lấy 2g 10m / s= .  
Bài 17: Sau 2s kể từ khi giọt nước thứ nhất bắt ñầu rơi, khoảng cách giữa hai giọt nước là 
25m. Tính xem giọt nước thứ 2 rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất là bao lâu? Lấy 2g 10m / s= .  
Bài 18: Từ vách núi, người ta buông rơi một hòn ñá xuống vực sâu. Từ lúc buông ñến lúc 
nghe tiếng hòn ñá chạm ñáy vực là 6,5s. Biết vận tốc truyền âm là 360m/s. Lấy 2g 10m / s= . 
Tính:  
a) Thời gian rơi.  
b) Khoảng cách từ vách núi tới ñáy vực.  
Bài 19: Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. 
Giọt 1 chạm ñất thì giọt 5 bắt ñầu rơi. Tìm khoảng cách giữa các giọt nước kế tiếp nhau, 
biết mái nhà cao 16m. 
Bài 20: Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt sau 0,5s. Lấy 2g 10m / s= : 
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a) Tính khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi giọt thứ 1 rơi ñược 0,5s; 1s; 1,5s. 
b) Hai giọt nước chạm ñất 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 phương thẳng ñứng và ñộ cao cực ñại 
ñạt ñược 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 ñộng hoàn toàn như nhau 
B. Vật rơi tự do không chịu sức cản của không khí 
C. Chuyển ñộng của người nhảy dù là rơi tự do 
D. Mọi vật chuyển ñộng gần mặt ñất ñều chịu gia tốc rơi tự do 

Câu 23: Một vật rơi tự do không vận tốc ban ñầu từ ñộ cao 5m xuống. Vận tốc của nó khi 
chạm ñất là 

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

Câu 24: Một vật ñược thả từ trên máy bay ở ñộ 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 ñược thả rơi cùng ñộ 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 ñược 1,5s là 

A. 6,25m   B. 12,5m   C. 5,0m  D. 2,5m 
Câu 26: Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng ñứng cho một người 
khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt ñược viên gạch. Lấy g = 
10m/s2. ðể cho viên gạch lúc người kia bắt ñược 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: Người ta ném một vật từ mặt ñất lên cao theo phương thẳng ñứng với vận tốc 
4,0m/s. Lấy g = 10m/s2. Thời gian vật chuyển ñộng và ñộ cao cực ñại vật ñạt ñược 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. 

 
 
 

 
Họ và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. 
I. Kiến thức cần nhớ. 

 1. Chu kì quay: 1 2t
T

n f

π
ω

= = =   2. Tần số: 1

2
f

T

ω
π

= =  

3. Vận tốc góc: 2
2 f

T

πω π= =    4. Vận tốc dài: 2
2

r
v r fr

T

πω π= = =  

5. Gia tốc hướng tâm: 
2

2
ht

v
a r

r
ω= =  

T: chu kì (s); f : tần số (Hz); ω: vận tốc góc (rad/s); v: vận tốc dài (m/s); r: bán kính 
(m); a: gia tốc hướng tâm (m/s2); t: thời gian quay (s); n: số vòng quay. 
Chuyển ñộng tròn ñều 

4 CHUYỂN ðỘNG TRÒN ðỀU 
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* Vận dụng các công thức: 

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

s

∆
∆  = const      

+ Vận tốc góc 
t

ϕω =                                                   + Liên hệ : v = Rω  

+ Chu kỳ quay T =
n

12
=

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

T
=

1         + nπω 2=  

+ Gia tốc hướng tâm aht = constR
R

v
== 2

2

ω  

* Lưu ý : Khi 1 vật vừa quay tròn ñều vừa tịnh tiến , cần chú ý: 
+ Khi vật có hình tròn lăn không trượt, ñộ dài cung quay của 1 ñiểm trên vành bằng quãng 
ñường ñi 
+ Vận tốc của 1 ñiểm ñối với mặt ñất ñược xác ñịnh bằng công thức cộng vận tốc 
* Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của 1 ñiểm trên trái ñất có vĩ ñộ ϕ : 
Trái ñất quay ñều quanh trục ñi qua các ñịa cực nên các ñiểm trên mặt ñất sẽ chuyển ñộng 
tròn ñều cùng vận tốc góc ω , trên các ñường tròn có tâm nằm trên trục trái ñất 

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

πω =                                   

+ Quãng ñường bay thực của máy bay  là : 
R

hR

s

s +
=

,
 , s,  chiều dài ñường bay trên mặt ñất, 

h là ñộ cao, R là bán kính trái ñất 
+ Xích làm cho ổ ñĩa và ổ líp có vành quay cùng quãng ñường : 
- Ổ ñĩa quay nñ vòng thì quãng ñường vành của nó quay ñược là sñ = 2π rñ nñ  

- Số vòng quay của ổ líp là  nl = 
l

ñ

l

ñ

r

r

r

s
=

π2
 , ( nl cũng là số vòng quay của bánh sau)  

+ Hai kim giờ, phút lúc t = 0 lệch nhau góc α , thời ñiểm lệch nhau góc α  lần thứ n ñược 
xác ñịnh bởi:      tn(ω ph - ω h) = πα n2+  

 
II. Bài tập. 
1. Một bánh xe quay ñều 100 vòng trong thời gian 2 s. Hãy xác ñịnh: 
 a. Chu kì, tần số. (0,02 s, 50 Hz) 

b. Vận tốc góc của bánh xe. (314 rad) 
2. Một ñĩa tròn bán kính 60 cm, quay ñều với chu kì là 0,02 s. Tìm vận tốc dài của một ñiểm 
nằm trên vành ñĩa. (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 hướng tâm tác dụng vào xe. (1 m/s2) 
4. Một ñĩa tròn  có bán kính 10 cm, quay ñều mỗi vòng hết 0,2 s. Tính tốc ñộ dài của một 
ñiểm nằm trên vành ñĩa. (3,14 m/s) 
5. Một ô tô có bánh xe bán kính 30 cm quay mỗi giây ñược 10 vòng. Tính vận tốc của xe ô 
tô. (18,84 m/s) 
6. Một kim ñồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm. Cho rằng kim quay ñều. Tính tốc ñộ 
dài và tốc ñộ góc của ñiểm ñầu kim phút. (1,74.10-3 rad/s, 1,74.10-5 m/s) 
7. Một kim ñồng hồ treo tường có kim giờ dài 8 cm. Cho rằng kim quay ñều. Tính tốc ñộ 
dài và tốc ñộ góc của ñiểm ñầu kim giờ. (1,45.10-4 rad/s, 1,16.10-5 m/s) 
8. Một ñiểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 0,66 m. Xe máy 
chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc 12 km/h. Tính tốc ñộ dài và tốc ñộ góc của một ñiểm 
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trên vành lốp ñối với người ngồi trên xe. ( 3,3 m/s, 5 rad/s) 
9. Một ñĩa tròn có bán kính 36 cm, quay ñều mỗi vòng trong 0,6 s. Tính vận tốc góc, vận tốc 
dài của một ñiểm trên vành ñĩa. (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 ñiểm ở ñầu cánh. (41,8 rad/s, 34,33 m/s) 
11. Một xe ñạp chuyển ñộng tròn ñều trên một ñường tròn bán kính 100 m. Xe chạy một 
vòng hết 2 phút. Tính vận tốc và vận tốc góc. (5,23 m/s; 5,23.10-2 rad/s) 
12. Một bánh xe ñạp quay ñều 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 ñiểm trên vành bánh xe. (10,5 m/s; 
315 m/s2) 
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 hướng tâm của một ñiểm trên vành ngoài bánh xe. (40 rad/s; 400 
m/s2) 
14. Bình ñiện của một xe ñạp có núm quay bán kính 0,5 cm, tì vào lốp của bánh xe. Khi xe 
ñạp ñi với vận tốc 18 km/h . Tìm số vòng quay trong một giây của núm bình ñiện. (159,2 
vòng/s) 
15. Ô tô ñang chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc v = 72 km/h. Tính vận tốc góc và gia tốc 
hướng tâm của một ñiểm trên vành bánh xe biết bán kính bánh xe là r = 25 cm. (80 rad/s; 
1600 m/s2) 
16. Một bánh xe quay ñều với vận tốc góc 5 vòng/s. Bán kính bánh xe là 30 cm. Tính vận 
tốc dài và gia tốc hướng tâm của một ñiểm trên vành bánh xe. (9,42 m/s) 
17. Tìm vận tốc góc và vận tốc dài của một ñiểm trên vành ñĩa biết bán kính ñĩa là r = 20 
cm và chu kì quay T = 0,2 s. (31,4 rad/s; 6,28 m/s) 
18. Bình ñiện của một xe ñạp có núm quay ñường kính 1 cm tì vào vỏ. Khi xe ñi với vận tốc 
18 km/h thì núm quay quay ñược bao nhiêu vòng trong một giây? (159,2 vòng/s) 
19. Bánh xe bán kính 60 cm quay ñều 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 ñiểm trên vành bánh xe. (314 rad/s; 188,4 
m/s) 
20. Bánh xe bán kính 60 cm ñi ñược 60 m sau 10 giây. 
    a. Tính vận tốc góc và gia tốc hướng tâm. (10 rad/s; 60 m/s2) 
    b. Tính quãng ñường mà một ñiểm trên vành bánh xe ñi ñược trong 5 chu kì. (6π 
m/s) 
 
 
 
Họ và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. 
I. Kiến thức cần nhớ. 
.. 
 
Câu 1: Một người ñi bộ trên một ñường thẳng với vân tốc không ñổi 2m/s. Thời gian ñể 
người ñó ñi hết quãng ñường 780m là 

A. 6min15s  B. 7min30s   C. 6min30s  D. 7min15s 
Câu 2: Chọn câu sai. 

A. Toạ ñộ của 1 ñiểm trên trục 0x có thể dương hoặc âm. 
B. Toạ ñộ của 1 chất ñiểm trong các hệ qui chiếu khác nhau là như nhau. 

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ðỘNG HỌC CHẤT ðIỂM 
 

5 
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C. ðồng hồ dùng ñể ño khoảng thời gian. 
D. Giao thừa năm Mậu Thân là một thời ñiểm. 

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 ñó tàu phải nghỉ ở một số ga ñể 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 ðức) chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ, trận chung 
kết bóng ñá Wold Cup năm 2006 diễn ra tại Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 
2006 giờ Bec Lin. Khi ñó 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 ñi Pa-ri( Cộng hoà Pháp) 
khởi hành vào lúc 19h30min giờ Hà Nội ngày hôm trước, ñến 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 ñộng thẳng, véc tơ vận tốc tức thời có 
A. Phương và chiều không thay ñổi.   B. Phương không ñổi, chiều luôn 

thay ñổi 
C. Phương và chiều luôn thay ñổi   D. Phương không ñổi, chiều có 

thể thay ñổi 
Câu 8: Chuyển ñộng thẳng ñều là chuyển ñộng thẳng trong ñó 

A. vận tốc có ñộ lớn không ñổi theo thời gian. 
B. ñộ dời có ñộ lớn không ñổi theo thời gian. 
C. quãng ñường ñi ñược không ñổi theo thời gian. 
D. tọa ñộ không ñổi theo thời gian. 

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

A. Cùng phương, cùng chiều và ñộ lớn không bằng nhau 
B. Cùng phương, ngược chiều và ñộ lớn không bằng nhau 
C. Cùng phương, cùng chiều và ñộ lớn bằng nhau 
D. Cùng phương, ngược chiều và ñộ lớn không bằng nhau 

Câu 10: Một chất ñiểm chuyển ñộng thẳng ñều có phương trình chuyển ñộng 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. ðộ dời là véc tơ nối vị trí ñầu và vị trí cuối của chất ñiểm chuyển ñộng. 
B. ðộ dời có ñộ lớn bằng quãng ñường ñi ñược của chất ñiểm 
C. Chất ñiểm ñi trên một ñường thẳng rồi quay về vị trí ban ñầu thì có ñộ dời bằng 

không 
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D. ðộ dời có thể dương hoặc âm 
Câu 12: Chọn câu ñúng 

A. ðộ lớn vận tốc trung bình bằng tốc ñộ trung bình 
B. ðộ lớn vận tốc tức thời bằng tốc ñộ tức thời 
C. Khi chất ñiểm chuyển ñộng thẳng chỉ theo một chiều thì bao giời vận tốc trung 

bình cũng bằng tốc ñộ trung bình 
D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển ñộng, do ñó bao giờ cũng có giá trị 

dương. 
Câu 13: Chọn câu sai 

A. ðồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển ñộng thẳng ñều là một ñường song song với 
trục 0t. 

B. Trong chuyển ñộng thẳng ñều, ñồ thị theo thời gian của toạ ñộ và của vận tốc là 
những ñường thẳng 
C. ðồ thị toạ ñộ theo thời gian của chuyển ñộng thẳng bao giờ cũng là một ñường thẳng 
D. ðồ thị toạ ñộ theo thời gian của chuyển ñộng thẳng ñều là một ñường thẳng xiên góc 

Câu 14: Chọn câu sai. 
Một người ñi bộ trên một con ñường thẳng. Cứ ñi ñược 10m thì người ñó lại nhìn ñồng hồ 
và ño khoảng thời gian ñã ñi. Kết quả ño ñược ghi trong bảng sau: 

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
∆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 ñoạn ñường 10m lần thứ 1 là 1,25m/s. 
B. Vận tốc trung bình trên ñoạn ñường 10m lần thứ 3 là 1,00m/s. 

  C. Vận tốc trung bình trên ñoạn ñường 10m lần thứ 5 là 0,83m/s. 
D. Vận tốc trung bình trên cả quãng ñường là 0,91m/s 

Câu 15: Chọn câu ñúng. 
A. Một vật ñứng yên nếu khoảng cách từ nó ñến vật mốc luôn có giá trị không ñổi. 
B. Mặt trời mọc ở ñằng ðông, lặn ở ñẳng Tây vì trái ñất quay quanh trục Bắc – Nam từ 

Tây sang ðông. 
C. Khi xe ñạp chạy trên ñường thẳng, người ñứng trên ñường thấy ñầu van xe vẽ thành 

một ñường tròn. 
D. ðối với ñầu mũi kim ñồng hồ thì trục của nó là ñứng yên. 

Câu 16: Hai người ñi bộ theo một chiều trên một ñường thẳng AB, cùng xuất phát tại vị trí 
A, với vận tốc lần lượt là 1,5m/s và 2,0m/s, người thứ hai ñến B sớm hơn người thứ nhất 
5,5min. Quãng ñường AB dài 

A. 220m  B. 1980m   C. 283m  D. 1155m 
Câu 17: Một ôtô chạy trên ñường thẳng. Trên nửa ñầu của ñường ñi, ôtô chạy với tốc ñộ 
không ñổi bằng 50km/h. Trên nửa sau, ôtô chạy với tốc ñộ không ñổi bằng 60km/h. Tốc ñộ 
trung bình của ôtô trên cả quãng ñường là 

A. 55,0km/h  B. 50,0km/h   C. 60,0km/h  D. 54,5km/h 
Câu 18: Hai xe chạy ngược chiều ñến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai ñịa ñiểm A 
và B cách nhau 120km. Vận tốc của xe ñi từ A là 40km/h, của xe ñi từ B là 20km/h.  
1. Phương trình chuyển ñộng của hai xe khi chọn trục toạ ñộ 0x hướng từ A sang B, gốc 
0≡A là 

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

2. Thời ñiểm 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 ñộng thẳng của một vật người ta ghi ñược vị trí của vật 
sau những khoảng thời gian 0,02s trên băng giấy ñược thể hiện trên bảng sau: 

A B C D E G H 
Vị trí(mm) 

0 22 48 78 112 150 192 
Thời ñiểm(s) 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Chuyển ñộng của vật là chuyển ñộng 
A. Thẳng ñều     B. Thẳng nhanh dần ñều. 
C. Thẳng chậm dần ñều.   D. Thẳng nhanh dần ñều sau ñó chậm dần ñều. 

Câu 20: Một ôtô chạy trên một ñường thẳng, lần lượt ñi qua 3 ñiểm A, B, C cách ñều nhau 
một khoảng 12km. Xe ñi ñoạn AB hết 20min, ñoạn BC hết 30min. Vận tốc trung bình trên 

A. ðoạn AB lớn hơn trên ñoạn BC   B. ðoạn AB nhỏ hơn trên ñoạn 
BC 

C. ðoạn AC lớn hơn trên ñoạn AB   D. ðoạn AC nhỏ hơn trên ñoạn 
BC 
Câu 21: Tốc kế của một ôtô ñang chạy chỉ 70km/h tại thời ñiểm t. ðể kiểm tra xem ñồng hồ 
tốc kế ñó chỉ có ñúng không, người lái xe giữ nguyên vận tốc, một người hành khách trên 
xe nhìn ñồng hồ và thấy xe chạy qua hai cột cây số bên ñường 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 ñộng thẳng biến ñổi ñều, véc tơ gia tốc tức thời có ñặc ñiểm 
A. Hướng thay ñổi, ñộ lớn không ñổi   B. Hướng không ñổi, ñộ lớn thay 

ñổi 
C. Hướng thay ñổi, ñộ lớn thay ñổi   D. Hướng không ñổi, ñộ lớn 

không ñổi 
Câu 23: Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều 

A. v = v0 + at2  B. v = v0 + at   C. v = v0 – at  D. 
v =  - v0 + at 

Câu 24: Trong công thức liên hệ giữ vận và gia tốc trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều 
ñược xác ñịnh 

A. Chuyển ñộng nhanh dần ñều a và v cùng dấu. Chuyển ñộng chậm dần ñều a và v 
trái dấu 

B. Chuyển ñộng nhanh dần ñều a và v trái dấu. Chuyển ñộng chậm dần ñều a và v trái 
dấu 

C. Chuyển ñộng nhanh dần ñều a và v trái dấu. Chuyển ñộng chậm dần ñều a và v 
cùng dấu 

D. Chuyển ñộng nhanh dần ñều a và v cùng dấu. Chuyển ñộng chậm dần ñều a và v 
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cùng dấu 
Câu 25: Chuyển ñộng của một xe máy ñược mô tả bởi ñồ thị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyển ñộng của xe máy là chuyển ñộng 

A. ðều trong khoảng thời gian từ 0 ñến 20s, chậm dần ñều trong khoảng thời gian từ 
60 ñến 70s 

B. Chậm dần ñều trong khoảng thời gian từ 0 ñến 20s, nhanh dần ñều trong khoảng 
thời gian từ 60 ñến 70s 

C. ðều trong khoảng thời gian từ 20 ñến 60s, chậm dần ñều trong khoảng thời gian từ 
60 ñến 70s 

D. Nhanh dần ñều trong khoảng thời gian từ 0 ñến 20s, ñều trong khoảng thời gian từ 
60 ñến 70s 
Câu 26: Chọn câu sai 
Chất ñiểm chuyển ñộng theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là 

A. Lúc ñầu 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 ñiểm chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều thì nó 

A. Có gia tốc không ñổi  
B. Có gia tốc trung bình không ñổi 
C. Chỉ có thể chuyển ñộng nhanh dần hoặc chậm dần 
D. Có thể lúc ñầu chuyển ñộng chậm dần sau ñó chuyển ñộng nhanh dần 

Câu 28: Vận tốc vũ trụ cấp I( 7,9km/s) là vận tốc nhỏ nhất ñể các con tàu vũ trụ có thể bay 
quanh Trái ñất. Sau khi phóng 160s con tàu ñạt ñược 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 ñiểm chuyển ñộng trên trục 0x với gia tốc không ñổi a = 4m/s2 và vận tốc 
ban ñầu v0 = - 10m/s. 

A. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau ñó tiếp tục chuyển ñộng chậm dần ñều. Vận 
tốc của nó lúc t = 5s là v = 10m/s. 

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

C. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau ñó tiếp tục chuyển ñộng nhanh dần ñều. 
Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 10m/s. 

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

v(m/s) 
 
 
 
 20 
 
 

 
   0       20                       60     70             t(s) 
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Câu 30: Phương trình chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều 
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: ðồ thị vận tốc của một chất ñiểm chuyển 
ñộng dọc theo trục 0x ñược biểu diễn trên hình vẽ. 
Gia tốc của chất ñiểm trong những khoảng thời gian 
0 ñến 5s; 5s ñến 15s; >15s lần lượt 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 ñiểm chuyển ñộng nhanh dần ñều 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 ñiểm chuyển ñộng dọc theo trục 0x theo phương trình x = 2t + 3t2 trong ñó x tính 
bằng m, t tính bằng s. Gia tốc; toạ ñộ và vận tốc của chất ñiểm lúc 3s là 

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 ñiểm chuyển ñộng dọc theo trục 0x cho bởi hệ thức v = 15 – 
8t(m/s). Gia tốc và vận tốc của chất ñiểm 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 ñang chuyển ñộng với vận tốc không ñổi 30m/s. ðến chân một con dốc, 
ñột nhiên máy ngừng hoạt ñộng và ôtô theo ñà ñi lên dốc. Nó luôn có một gia tốc ngược 
chiều với vận tốc ban ñầu và bằng 2m/s2 trong suốt quá trình lên và xuống dốc. Chọn trục 
toạ ñộ cùng hướng chuyển ñộng, gốc toạ ñộ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. 
Phương trình chuyển ñộng; thời gian xe lên dốc; vận tốc của ôtô sau 20s lần lượt 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 phương thẳng ñứng và ñộ cao cực ñại 
ñạt ñược 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 ñộng hoàn toàn như nhau 
B. Vật rơi tự do không chịu sức cản của không khí 
C. Chuyển ñộng của người nhảy dù là rơi tự do 
D. Mọi vật chuyển ñộng gần mặt ñất ñều chịu gia tốc rơi tự do 

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

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

v(m/s) 
 

6 
 
 

0        5      10   15             t(s) 
 
-6 
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Câu 39: Một vật ñược thả từ trên máy bay ở ñộ 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 ñược thả rơi cùng ñộ 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 ñược 1,5s là 

A. 6,25m   B. 12,5m   C. 5,0m  D. 2,5m 
Câu 41: Một ôtô ñang chuyển ñộng với vận tốc 72km/h thì giảm ñều tốc ñộ cho ñến khi 
dừng lại. Biết rằng sau quãng ñường 50m, vận tốc giảm ñi còn một nửa. Gia tốc và quãng 
ñường từ ñó cho ñến 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 người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng ñứng cho một người 
khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt ñược viên gạch. Lấy g = 
10m/s2. ðể cho viên gạch lúc người kia bắt ñược 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: Người ta ném một vật từ mặt ñất lên cao theo phương thẳng ñứng với vận tốc 
4,0m/s. Lấy g = 10m/s2. Thời gian vật chuyển ñộng và ñộ cao cực ñại vật ñạt ñược 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 ñược phải chạy trên ñường băng dài 1,8km 
ñể ñạt ñược vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc không ñổi tối thiểu là 

A. 50000km/h2  B. 50000m/s2   C. 25000km/h2 D. 25000m/s2 
Câu 45: Một ñoàn tàu rời ga chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc 0,1m/s2 trên ñoạn 
ñường 500m, sau ñó chuyển ñộng ñều. Sau 1h tàu ñi ñược ñoạn ñường là 

A. S = 34,5km.  B. S = 35,5km.  C. S = 36,5km. D. S = 37,5km. 
Câu 46: Phương và chiều của véc tơ vận tốc trong chuyển ñộng tròn là 

A. Phương tiếp tuyến với bán kính ñường tròn quỹ ñạo, chiều cùng chiều chuyển ñộng. 
B. Phương vuông góc với bán kính ñường tròn quỹ ñạo, chiều cùng chiều chuyển ñộng. 
C. Phương tiếp tuyến với bán kính ñường tròn quỹ ñạo, chiều ngược chiều chuyển ñộng. 
D. Phương vuông góc với bán kính ñường tròn quỹ ñạo, chiều ngược chiều chuyển ñộng. 

Câu 47: Công thức tốc ñộ dài; tốc ñộ góc trong chuyển ñộng tròn ñều và mối liên hệ giữa 
chúng là 

A. 
t

s
v = ; 

t

ϕω = ; v = ωR     B. 
t

v
ϕ

= ; 
t

s
=ω ; ω = vR 

C. 
t

s
v = ; 

t

ϕω = ; ω = Vr     D. 
t

v
ϕ

= ; 
t

s
=ω ; v = ωR 

Câu 48: Hãy chọn câu sai 
A. Chu kỳ ñặc trưng cho chuyển ñộng tròn ñều. Sau mỗi chu kỳ T, chất ñiểm trở về vị trí 
ban ñầu và lặp lại chuyển ñộng như trước. Chuyển ñộng như thế gọi là chuyển ñộng tuần 
hoàn với chu kỳ T. 
B. Chu kỳ ñặc trưng cho chuyển ñộng tròn. Sau mỗi chu kỳ T, chất ñiểm trở về vị trí ban 
ñầu và lặp lại chuyển ñộng như trước. Chuyển ñộng như thế gọi là chuyển ñộng tuần hoàn 
với chu kỳ T. 
C. Trong chuyển ñộng tròn ñều, chu khỳ là khoảng thời gian chất ñiểm ñi hết một vòng trên 
ñường tròn. 
D. Tần số f của chuyển ñộng tròn ñều là ñại lượng nghịch ñảo của chu kỳ và chính là số 
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vòng chất ñiểm ñi ñược trong một giây. 
Câu 49: Công thức liên hệ giữa tốc ñộ góc ω với chu kỳ T và tần số f là 

A. ω = 2π/T; f = 2πω. B. T = 2π/ω; f = 2πω.  C. T = 2π/ω; ω = 2πf.    D.ω = 
2π/f; ω = 2πT. 

Câu 50: Chọn câu ñúng 
Trong các chuyển ñộng tròn ñều 

A. Cùng bán kính, chuyển ñộng nào có chu kỳ lớn hơn thì có tốc ñộ dài lớn hơn. 
B. Chuyển ñộng nào có chu kỳ nhỏ hơn thì thì có tốc ñộ góc nhỏ hơn. 
C. Chuyển ñộng nào có tần số lớn hơn thì thì có chu kỳ nhỏ hơn. 
D. Với cùng chu kỳ, chuyển ñộng nào có bán kính nhỏ hơn thì tốc ñộ góc nhỏ hơn. 

Câu 51: Kim giờ của một ñồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tỉ số giữa tốc ñộ góc của hai kim 
và tỷ số giữa tốc ñộ dài của ñầu mút hai kim là 

A. ωh/ωmin = 1/12; vh/vmin = 1/16.   B. ωh/ωmin = 12/1; vh/vmin = 16/1. 
C. ωh/ωmin = 1/12; vh/vmin = 1/9.   D. ωh/ωmin = 12/1; vh/vmin = 9/1. 

Câu 52: Vệ tinh nhân tạo của Trái ðất ở ñộ cao 300km bay với vận tốc 7,9km/s. Coi chuyển 
ñộng là tròn ñều; bán kính Trái ðất bằng 6400km. Tốc ñộ góc; chu kỳ và tần số của nó lần 
lượt là 

A. ω = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz.         B. ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 
4,19.10-3Hz. 
C. ω = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz.      D. ω = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; 
f = 1,88.10-4Hz. 

Câu 53: Chọn câu sai 
Trong chuyển ñộng tròn ñều: 

A. Véc tơ gia tốc của chất ñiểm luôn hướng vào tâm.  B. Véc tơ gia tốc của chất ñiểm 
luôn vuông góc với véc tơ vận tốc. 
C. ðộ lớn của véc tơ gia tốc của chất ñiểm luôn không ñổi 
D. Véc tơ gia tốc của chất ñiểm luôn không ñổi 

Câu 54: Chon câu sai 
Công thức tính gia tốc hướng tâm trong chuyển ñộng tròn ñều 

A. aht = v2/R.   B. aht = v2R.  C. aht = ω2R.  D. aht = 4π2f2/R. 
Câu 55: Kim giây của một ñồng hồ dài 2,5cm. Gia tốc của ñầu 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 ðất và Mặt Trăng là 3,84.108m, chu kỳ của Mặt Trăng 
quay quanh Trái ðất là 27,32ngày. Gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển ñộng quay quanh 
Trái ðất 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 ñạo của một vật là tương ñối. ðối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ ñạo 
của vật là khác nhau. 
B. Vận tốc của vật là tương ñối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng 
một vật là khác nhau. 
C. Khoảng cách giữa hai ñiểm trong không gian là tương ñối. 
D. Nói rằng Trái ðất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái ðất ñều ñúng. 

Câu 58: Một chiếc thuyền chuyển ñộng ngược dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nước. 
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Nước 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 ñường thẳng. Vận tốc của một canô khi 
nước không chảy là 16,2km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5m/s. Thời gian 
ñể canô ñi từ A ñến 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 người lái xuồng máy dự ñịnh mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 
240m, mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sông. nhưng do nước chảy nên xuồng sang ñến bờ 
bên kia tại một ñiểm cách bến dự ñịnh 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 ñược ném lên theo phương thẳng ñứng, Sức cản của không khí không 
ñáng kể. Gia tốc của viên bi hướng xuống A. Chỉ khi viên bi ñi xuống. 

B. Chỉ khi viên bi ở ñiểm cao nhất của quỹ ñạo. 
C. Khi viên bi ñi lên, khi ở ñiểm cao nhất của quỹ ñạo và khi ñi xuống. 
D. Khi viên bi ở ñiểm cao nhất của quỹ ñạo và khi ñi xuống. 

Câu 62: Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới ñây: 
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 thước thẳng có giới hạn ño là 20cm và ñộ chia nhỏ nhất là 0,5cm ñể ño chiều 
dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có ñộ dài cỡ 15cm thì phép ño này có sai số tuyệt ñối và 
sai số tỷ ñối 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 phương án 1(ño gia tốc rơi tự do), người ta ño ñược 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 ñược 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 phương án 2(ño gia tốc rơi tự do), người ta ñặt cổng quang ñiện cách nam 
châm ñiện một khoảng s = 0,5m và ño ñược khoảng thời gian rơi của vật là 0,31s. Gia tốc 
rơi tự do tính ñược 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 trường hợp nào dưới ñây không thể coi vật chuyển ñộng như là một chất ñiểm ? 
A. Viên ñạn ñang chuyển ñộng trong không khí. 
B. Trái ñất trong chuyển ñộng quanh mặt trời. 
C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống ñất. 
D. Trái ñất trong chuyển ñộng tự quay quanh trục của nó. 

câu 67.Từ thực tế,hãy xem trường hợp nào dưới ñây ,quỹ ñạo chuyển ñộng của vật là một 
ñường thẳng ? 

A. Một hòn ñá ñược ném theo phương ngang. 
B. Một ô tô ñang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. 
C. Một viên bi rơi từ ñộ cao 2 m. 
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D. Một tờ giấy rơi từ ñộ cao 3m. 
câu 68.Trong trường hợp nào dưới ñây có thể coi máy bay là một chất ñiểm ? 

A. Chiếc máy bay ñang chạy trên sân bay. 
B. Chiếc máy bay ñang bay từ Hà Nội ñi Thành phố Hồ Chí Minh. 
C. Chiếc máy bay ñang bay thử nghiệm. 
D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. 

câu 69.ðể xác ñịnh hành trình của một con tàu biển, người ta không dùng ñến thông tin nào 
dưới ñây ? 

A. Kinh ñộ của con tàu tại một ñiểm. 
B. Vĩ ñộ của con tàu tại một ñiểm. 
C. Ngày,giờ con tàu ñến ñiểm ñó. 
D. Hướng ñi của con tàu tại ñiểm ñó. 

câu 70. Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua,xe chúng tôi ñang chạy trên quốc lộ 5,cách Hải Dương 10 
km”.Việc xác ñịnh vị trí ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì ? 

A. Vật làm mốC.  B. Mốc thời gian.  C. Thước ño và ñồng hồ. D. Chiều 
dương trên ñường ñi. 

câu 71. Trong trường hợp nào dưới ñây số chỉ thời ñiểm mà ta xét trùng với số ño khoảng thời 
gian trôi ? 

A. Một trận bóng ñá diễn ra từ 15 giờ ñến 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 ñến 
Vũng Tàu. 
C. Một ñoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ,ñến 8 giờ 05 phút thì ñoàn tàu ñến Huế. 
D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu rA.  

 
câu 72.Hãy chỉ ra câu không ñúng. 

A. Quỹ ñạo của chuyển ñộng thẳng ñều là ñường thẳng. 
B. Tốc ñộ trung bình của chuyển ñộng thẳng ñều trên mọi ñoạn ñường là như nhau. 
C. Trong chuyển ñộng thẳng ñều,quãng ñường ñi ñược của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời 
gian chuyển ñộng. 
D. Chuyển ñộng ñi lại của một pittong trong xi lanh là chuyển ñộng thẳng ñều. 

câu 73.Câu nào ñúng ? 
 Phương trình chuyển ñộng của chuyển ñộng thẳng ñều dọc theo trục Ox ,trong trường hợp 
vật không xuất phát từ ñiểm O là: 

A. s = vt  B. x = x0 + vt  C. x = vt  D. Một phương trình 
khác với các phương trình A,B,C 

câu 74.Phương trình chuyển ñộng của một chất ñiểm dọc theo trục Ox có dạng: 
 x = 5 + 60t ( x ño bằng km và t ño bằng giờ) 
 Chất ñiểm ñó xuất phát từ ñiểm nào và chuyển ñộng với vận tốc bằng bao nhiêu ? 

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

câu 75. Phương trình chuyển ñộng của một chất ñiểm dọc theo trục Ox có dạng: 
 x = 4t - 10( x ño bằng km và t ño bằng giờ) 
Quãng ñường ñi ñược của chất ñiểm sau 2h chuyển ñộng là bao nhiêu ? 

A. - 2km  B. 2km  C. - 8km  D. 8km 
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câu 76. Một ô tô chuyển ñộng trên một ñoạn ñường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 
80km/h.Bến xe nằm ở ñầu ñoạn ñường và xe ô tô xuất phát từ một ñịa ñiểm cách bến xe 
3km .Chọn bến xe làm vật mốc ,chọn thời ñiểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và 
chọn chiều chuyển ñộng của ô tô là chiều dương .Phương trình chuyển ñộng của xe ô tô 
trên ñoạn ñường thẳng này như 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 ñiểm A và B cách nhau 10km có 2 ô tô chạy cùng chiều nhau trên 
ñường thẳng từ A ñến 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 ñiểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và 
chọn chiều chuyển ñộng của 2 xe là chiều dương.Phương trình chuyển ñộng của các ô 
tô trên như 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 ñiểm A và B cách nhau 10km có 2 ô tô chạy cùng chiều nhau trên 
ñường thẳng từ A ñến 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 ñiểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn 
chiều chuyển ñộng của 2 xe là chiều dương,hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát 
ñến lúc ô tô A ñuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A ñến ñịa ñiểm hai xe gặp nhau ? 

A. 1h ; 54km  B. 1h 20ph ; 72km  C. 1h 40ph; 90km  D. 2h ; 108 km  
câu 79. Hình vẽ dưới ñây là ñồ thị tọa ñộ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A ñến B trên 

một ñường thẳng.Ô tô xuất phát từ ñâu,vào lúc nào ? 
A. Từ gốc tọa ñộ O,lúc 0 h    B. Từ gốc tọa ñộ O,lúc 1 h   
C. Từ ñiểm M,cách gốc O 30km ,lúc 0 h   D. Từñiểm M, cách gốc O là 30km ,lúc 
1 h  

  
câu 80. Hình vẽ dưới ñây là ñồ thị tọa ñộ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A ñến B trên 

một ñường thẳng, hỏi quãng ñường 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 ñộng thẳng nhanh dần ñều thì 
A. vecto gia tốc ngược chiều với vecto vận tốC.   B. vận tốc tức thời tăng 
theo hàm số bậc nhất của thời gian. 
C. quãng ñường ñi ñược tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. D. Gia tốc là ñại 
lượng không ñổi. 
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câu 82. Chỉ ra câu sai. 

A. Vận tốc tức thời trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều có ñộ lớn tăng hoặc giảm ñều 
theo thời gian. 
B. Gia tốc của chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều có ñộ lớn không ñổi. 
C. Vecto gia tốc của chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều 
với vecto vận tốC.  
D. Trong chuyển ñộng biến ñổi ñều,quãng ñường ñi ñược trong những khoảng thời gian 
bằng nhau thì bằng nhau. 

câu 83. Câu nào ñúng ? 
Công thức tính quãng ñường ñi ñược của chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều 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 ñúng ? 
Phương trình chuyển ñộng của chuyển ñộng thẳng chậm dần ñều 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 ñường ñi ñược,vận tốc và gia tốc của chuyển ñộng thẳng 
nhanh dần ñều(v2 - v2

0 = 2as),ta có các ñiều kiện nào sau ñây ? 
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 dưới ñây là ñồ thị vận tốc theo thời gian của một xe máy chuyển ñộng trên một 

ñường thẳng.Trong khoảng thời gian nào,xe máy chuyển ñộng chậm dần ñều ? 
A. Trong khoảng thời gian từ 0 ñến t1  B. Trong khoảng thời gian từ t1 ñến t2 

C. Trong khoảng thời gian từ t2 ñến t3  D. Các câu trả lời A,B,C ñều sai. 

 
câu 87. Khi ô tô ñang chạy với vận tốc 10m/s trên ñoạn ñường thẳng thì người lái xe tăng ga và 

ô tô chuyển ñộng nhanh dần ñều.Sau 20s ,ô tô ñạt vận tốc 14m/s.Gia tốc a và vận tốc v 
của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt ñầu 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 

câu 88. Khi ô tô ñang chạy với vận tốc 10m/s trên ñoạn ñường thẳng thì người lái xe tăng ga và 
ô tô chuyển ñộng nhanh dần ñều.Sau 20s ,ô tô ñạt vận tốc 14m/s,hỏi quãng ñường s mà 
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ô tô ñã ñi ñược sau 40s kể từ lúc bắt ñầu tăng ga và tốc ñộ trung bình vtb trên quãng 
ñường ñó 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 ñang chạy với vận tốc 10m/s trên ñoạn ñường thẳng thì người lái xe hãm 
phanh và ô tô chuyển ñộng chậm dần ñều .Cho tới khi dừng hẳn lại thì ô tô ñã chạy 
thêm ñược 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 ñúng ? 
Một vật rơi tự do từ ñộ cao h xuống tới ñất.Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do phụ 
thuộc ñộ cao h là 

A. v = 2gh B. v = 2h

g
  C. v = 2gh   D. v = gh  

câu 91. Chuyển ñộng của vật nào dưới ñây có thể coi là chuyển ñộng rơi tự do ? 
A. Một vận ñộng viên nhảy dù ñã buông dù và ñang rơi trong không trung. 
B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây ñang rơi xuống ñất. 
C. Một vận ñộng viên nhảy cầu ñang lao từ trên cao xuống mặt nướC.  
C. Một chiếc thang máy ñang chuyển ñộng ñi xuống. 

câu 92. Chuyển ñộng của vật nào dưới ñây không thể coi là chuyển ñộng rơi tự do ? 
A. Một viên ñá nhỏ ñược thả rơi từ trên cao xuống ñất. 
B. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt ñầu rơi. 
C. Một chiếc lá rụng ñang rơi từ trên cao xuống ñất. 
D. Một viên bi chì ñang rơi ở trong ống thủy tinh ñặt thẳng ñứng và ñã ñược hút chân 
không 

câu 93. ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm của chuyển ñộng rơi tự do của các vật ? 
A. Chuyển ñộng theo phương thẳng ñứng,chiều từ trên xuống. 
B. Chuyển ñộng thẳng,nhanh dần ñều. 
C. Tại một nơi và ở gần mặt ñất ,mọi vật rơi tự do như nhau. 
D. Lúc t = 0 thí v ≠ 0 

câu 94. Một vật ñược thả rơi tự do từ ñộ cao 4,9 m xuống ñất.Bỏ qua lực cản của không khí 
.Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2 .Vận tốc v của vật khi chạm ñất 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 ñược ném thẳng ñứng xuống dưới với vận tốc ñầu bằng 9,8m/s từ ñộ 

cao 39,2m.Lấy g = 9,8m/s2.Bỏ qua lực cản của không khí .Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi 
tới ñất ? 

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 ñất 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 ñược thả rơi tự do ñồng thời từ hai ñộ cao khác nhau h1 và h2 .Khoảng thời gian 
rơi của vật thứ nhất lớn gấp ñôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của 

không khí.Tính tỉ số các ñộ 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 ñộng tròn ñều có: 
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A. quỹ ñạo là ñường tròn. B. tốc ñộ dài không ñổi. C. tốc ñộ góc không ñổi. D. 
Vecto gia tốc không ñổi. 

câu 99. Chuyển ñộng của vật nào dưới ñây là chuyển ñộng tròn ñều ? 
A. Chuyển ñộng của ñầu van bánh xe ñạp khi xe ñang chuyển ñộng thẳng chậm dần ñều. 
B. Chuyển ñộng quay của Trái ðất quanh Mặt Trời. 
C. Chuyển ñộng của ñiểm ñầu cánh quạt trần khi ñang quay ổn ñịnh. 
D. Chuyển ñộng của ñiểm ñầu cánh quạt khi vừa tắt ñiện. 

câu 100. Chuyển ñộng của vật nào dưới ñây không phải là chuyển ñộng tròn ñều ? 
A. Chuyển ñộng của con ngựa trong chiếc ñu quay khi ñang hoạt ñộng ổn ñịnh. 
B. Chuyển ñộng của ñiểm ñầu cánh quạt trần khi quạt ñang quay. 
C. Chuyển ñộng của ñiểm ñầu cánh quạt khi máy bay ñang bay thẳng ñều ñối với người 
dưới ñất. 
D. Chuyển ñộng của chiếc ống bương chứa nước trong cái cọn nướC.  

câu 101. Câu nào sai ? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển ñộng tròn ñều. 
A. ñặt vào vật chuyển ñộng tròn.   B. luôn hướng vào tâm của quỹ 
ñạo tròn. 
C. có ñộ lớn không ñổi.    D. có phương và chiều không ñổi. 

câu 102. Các công thức liên hệ giữa tốc ñộ góc với tốc ñộ dài và giữa gia tốc hướng tâm với tốc 
ñộ dài của chất ñiểm chuyển ñộng tròn ñều là gì  ? 

A. v = ωr  ; aht = v2r B. ω
v =   

r
   ; 

2

ht

v
a =

r
  C. v = ωr  ; 

2

ht

v
a =

r
 D. 

ω
v =   

r
  ; aht = v2r 

câu 103. Các công thức liên hệ giữa tốc ñộ góc ω với chu kỳ T và giữu tốc ñộ góc ω với tần số f 
trong chuyển ñộng tròn ñều là gì ? 

A. 2
; 2 f

πω ω π= =
T

  B. 2 ; 2 fω π ω π= =T  

C. 2
2 ;

πω π ω= =T
T

  D. 2 2
;

π πω ω= =
T T

 

câu 104. Tốc ñộ góc ω của một ñiểm trên trái ñất ñối với trục trái ñất là bao nhiêu ? 
A. ω ≈ 7,27.10 - 4 rad/s.  B. ω ≈ 7,27.10 - 5 rad/s  C. ω ≈ 6,20.10 - 6 rad/s D. 
ω ≈ 5,42.10 - 5 rad/s 

 
câu 105. Một người ngồi trên ghế của một chiếc ñu quay ñang quay với tần số 5 

vòng/phút.Khoảng cách từ chổ người ngồi ñến trục quay của chiếc ñu là 3m.Gia tốc 
hướng tâm của người ñó 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 ñứng yên hay chuyển ñộng của một chiếc ô tô có tính tương ñối ? 
A. Vì chuyển ñộng của ô tô ñược quan sát ở các thời ñiểm khác nhau. 
B. Vì chuyển ñộng của ô tô ñược xác ñịnh bởi những người quan sát khác nhau ñứng bên 
lề ñường. 
C. Vì chuyển ñộng của ô tô không ổn ñịnh:lúc ñứng yên,lúc chuyển ñộng. 
D. Vì chuyển ñộng của ô tô ñược quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau (gắn với 
ñường và gắn với ô tô). 

câu 107. ðể xác ñịnh chuyển ñộng của các trạm thám hiểm không gian,tại sao người ta không 
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chọn hệ quy chiếu gắn với trái ñất ? 
A. Vì hệ quy chiếu gắn với trái ñất có kích thước không lớn. 
B. Vì hệ quy chiếu gắn với trái ñất không thông dụng. 
C. Vì hệ quy chiếu gắn với trái ñất không cố ñịnh trong không gian vũ trụ. 
D. Vì hệ quy chiếu gắn với trái ñất không thuận tiện. 

câu 108. Hành khách A ñứng trên toa tàu,nhìn qua cửa sổ toa sang hành khách B ở toa tàu bên 
cạnh .Hai toa tàu ñang ñỗ trên hai ñường tàu song song với nhau trong sân gA. Bỗng A 
thấy B chuyển ñộng về phía sau .Tình huống nào sau ñậy chắc chắn không xả ra ? 

A. Cả hai ñoàn tàu cùng chạy về phía trướC. A chạy nhanh hơn. 
B. Cả hai ñoàn tàu cùng chạy về phía trướC. B chạy nhanh hơn. 
C. Toa tàu A chạy về phía trướC. Toa tàu B ñứng yên. 
D. Toa tàu A ñứng yên.Toa tàu B chạy về phía sau. 

câu 109. Hòa ñứng yên trên sân gA. Bình ñứng yên trong toa tàu cũng ñang ñứng yên.Bỗng toa 
tàu chạy về phía trước với vận tốc 7,2km/h.Hòa bắt ñầu chạy theo toa tàu cũng với vận 
tốc ấy.Bình thì chạy ngược lại với chuyển ñộng của toa với vận tốc 7,2km/h ñối với 
toA. Hỏi vận tốc của Bình ñối với sân ga và ñối 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 ñộng thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5km/h ñối 
với dòng nướC. Vận tốc chảy của dòng nước ñối với bờ sông là 1,5km/h.Vận tốc v của 
thuyền ñối 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 ñến tỉnh B. Trong nửa ñoạn ñường ñầu,xe chuyển ñộng với tốc 
ñộ 40km/h.Trong nửa ñoạn ñường sau,xe chuyển ñộng với tốc ñộ 60km/h.Hỏi tốc ñộ 
trung bình vtb của ô tô trên ñoạn ñường AB bằng bao nhiêu ? 

A. vtb = 24km/h    B. vtb = 44km/h    C. vtb = 50km/h  D. vtb = 
40km/h 

câu 112. Hình I.1(trang 26) là ñồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển ñộng thẳng.Theo ñồ 
thị này,gia tốc a của vật tương ứng với các ñoạn AB,BC,CD là bao nhiêu ? 

A. ðoạn AB: a1 = 0,8 m/s2    ; ðoạn BC: a2 = 0 m/s2  ; ðoạn CD: a3 = 0,5 m/s2 
B. ðoạn AB: a1 = 1,8 m/s2

    ; 
 ðoạn BC: a2 = 0 m/s2  ; ðoạn CD: a3 = - 0,5 m/s2 

C. ðoạn AB: a1 = 0,8 m/s2    ; ðoạn BC: a2 = 0 m/s2  ; ðoạn CD: a3 = - 1 m/s2 
D. ðoạn AB: a1 = 0,8 m/s2    ; ðoạn BC: a2 = 0 m/s2  ; ðoạn CD: a3 = - 0,5 m/s2 

 
câu 113. Một ô tô chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñểu.Sau 10s,vận tốc ô tô tăng từ 4m/s lên 6m/s 

.Quãng ñường s mà ô tô ñã ñi ñược trong khoảng thời gian này là bao nhiêu ? 
A. s = 100 m  B. s = 50 m  C. s = 25 m  D. s = 500 m 
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câu 114. Một xe lửa bắt ñầu dời khỏi ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 
0,1m/s2.Khoảng thời gian t ñể xe lửa ñạt ñược 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 ñang chuyển ñộng với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh.Ô tô chuyể 

ñộng thẳng chậm dần ñều và sau 6 giây thì dừng lại.Quãng ñường s mà ô tô ñã chạy 
thêm ñược 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 ñộ trung bình vtb của một vật trong 

chuyển ñộng rơi tự do tử ñộ cao 20m xuống tới ñất 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 ñĩa tròn bán kính 20 cm quay ñều quanh trục của nó.ðĩa quay 1 vòng hết ñúng 
0,2s.Hỏi tốc ñộ dài v của một ñiểm nằm trên mép ñĩa 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 ñối với nước là 16,2km/h và vận tốc của nước ñối với bờ sông là 5,4km/h.Hỏi 
khoảng thời gian t ñể một ca nô chạy xuôi dòng từ A ñến B rồi chạy ngược 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 

                                
 
 
 

 
 
Họ và tên học sinh :………………………….Trường:THPT…………………………….. 
  
I. KIẾN THỨC:  
1. Lực 
 - ðịnh nghĩa lực 
 - ðặc ñiểm của vecto lực + ðiểm ñặt tại vật 
      + Phương của lực tác dụng 
      + Chiều của lực tác dụng 
      + ðộ lớn tỉ lệ với ñộ 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 ñộ lớn nhưng 
ngược chiều 
3. Tổng hợp lực: 
- ðịnh nghĩa:  
- Quy tắc tổng hợp lực: Quy tắc hình bình hành 
 Nếu vật chịu tác dụng của 2 lực 1 2,F F

r r
 thì 1 2F F F= +

r r r
 

 + 1 2 1 2F F F F F↑↑ ⇒ = +
r r

 

 + 1 2 1 2F F F F F↑↓ ⇒ = −
r r

 

Tổng hợp, phân tích lực 
 

6 
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 + 0 2 2
1 2 1 2( , ) 90F F F F F= ⇒ = +
r r

 

 + 2 2
1 2 1 2 1 2( , ) 2 osF F F F F F F cα α= ⇒ = + +
r r

 

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 ñó tổng hợp tiếp với lực thứ 3… 
4. Phân tích lực: 
- ðịnh nghĩa: 
- Quy tắc phân tích lực: Quy tắc hình bình hành 
 Chú ý: chỉ phân tích lực theo các phương mà lực có tác dụng cụ thể 
5. ðiều kiện cân bằng của chất ñiểm 

 
1

0
n

i
i

F
=

=∑
rr

 

II. Bài tập tự luận: 
Bài 1: Tìm hợp lực của các lực trong các trường hợp sau: 
(Các lực ñược vẽ theo thứ tự chiều quay của kim ñồng 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 
ðáp số: a. 19,3 N  b. 28,7 N  c. 10 N  d. 24 N 
Bài 2: Một chất ñiểm chịu tác dụng ñồng thời của 2 lực có ñộ lớn 20N và 30N, xác ñịnh góc 
hợp bởi phương của 2 lực nếu hợp lực có giá trị: 
a. 50N   b. 10N   c. 40N 
  d. 20N 
ðáp số; a. 00  b. 1800   c. 75,50  
 d. 138,50 
Bài 3: Một chất ñiểm chịu tác dụng ñồng thời của 3 lực: F1 = 20N, F2 
= 20N và F3. Biết góc giữa các lực là bằng nhau và ñều bằng 1200. Tìm F3 ñể hợp lực tác 
dụng lên chất ñiểm bằng 0? 
ðáp số: F3 = 20 N 
Bài 4: Vật m = 5kg ñược ñặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang 
như hình vẽ. Xác ñịnh các lực tác dụng lên vật? Biết trọng lực ñược xác ñịnh bằng công 
thức P = mg, với g = 10m/s2. 
ðáp số: P = 50N; N = 25 3 N; Fms = 25 N 
Bài 5: Vật m = 3kg ñược giữ nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 450 so 
với phương 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) 
ðáp số: T = 15 2N  

m 

 

m 
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III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1:Gọi F1 , F2 là ñộ lớn của hai lực thành phần, F là ñộ lớn hợp lực của chúng. Câu nào 
sau ñây là ñúng ? 
    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 trường hợp : 1 2 1 2F F F F F− ≤ ≤ +   
Câu 2:ðộ lớn của hợp lực hai lực ñồng 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 ñiểm ñứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì 
hợp lực của 2 lực còn lại có ñộ lớn bằng bao nhiêu ? 
     a) 4N  b) 20N  c) 28N                              d) Chưa có cơ sở kết 
luận 
Câu 4:Có hai lực ñồng qui có ñộ lớn bằng 9N và 12N. 
Trong số các giá trị sau ñây, giá trị nào có thể là ñộ lớn của hợp lực ? 
 a) 25N b) 15N  c) 2N        d) 1N 
Câu 5:Lực có môñun 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

uuruuruuruur
 và 2F

uuruuruuruur
vuông góc với nhau. Các ñộ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng 

tạo với hai lực này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới ñộ) 
A. 300  và 600   B. 420  và 480 

C. 370  và 530   D. Khác A, B, C 
Câu 7:Có hai lực ñồng quy 1F

uur
 và 2F

uur
. Gọi α  là góc hợp bởi 1F

uur
 và 2F

uur
 và 1 2F F F= +

ur uur uur
 . Nếu 

1 2F F F= +  thì : 
 a) α = 00   b) α = 900    c) α = 1800       d) 0< α < 900 

Câu 8:Có hai lực ñồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 

1 2F F F= −  thì : 

 a) α = 00    b) α = 900    c) α = 1800       d) 0< α < 900 

Câu 9:Cho hai lực ñồng qui có cùng ñộ lớn 600N.Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì 
hợp lực cũng có ñộ lớn bằng 600N. 
  a) α = 00          b) α = 900          c) α = 1800                 d) 120o 

Câu 10:Có hai lực ñồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 
2 2

1 2F F F= +  thì : 

        a) α = 00            b) α = 900            c) α = 1800                 d) 0< α < 900 

Câu 11:Cho hai lực ñồng qui có ñộ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực là 120o. ðộ lớn 
của hợp lực : 
 a) 60N                  b) 30 2  N.                              c) 30N.                             d) 15 3 N  
Câu 12:Phân tích lực F

ur
 thành hai lực 1F

ur
 và 2F

ur
hai lực này  

vuông góc nhau. Biết ñộ lớn của lực F = 100N ; F1 = 60N thì ñộ lớn của lực F2 là: 
            a) F2 = 40N.             b) 13600 N               c) F2 = 80N.              d) F2 = 
640N. 
Câu 13:Một chất ñiểm ñứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 15N, 9N. Hỏi góc giữa 2 lực 
12N và  9N bằng bao nhiêu ? 
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        a ) α = 300              b) α = 900             c) α = 600             d) α =  45°    
Câu 14:Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc α . Hợp lực của chúng có ñộ lớn: 
 A. F = F1+F2 B. F= F1-F2            C. F= 2F1Cosα              D. F = 2F1cos ( )/ 2α  

Câu 15:Ba lực có cùng ñộ lớn bằng 10N trong ñó F1 và F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 
vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có ñộ 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 ñộng với gia tốc không ñổi. 
 D. vật ñứng yên. 
Câu 17. Một sợi dây có khối lượng không ñáng  kể, một ñầu ñược giữ cố ñịnh, ñầu kia có 
gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật ñứng yên cân bằng. Khi ñó  
 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 ñúng : 
 A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển ñộng thẳng ñều hoặc tròn ñều. 
 B. Lực là nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng. 
 C. Lực là nguyên nhân làm vật thay ñổi chuyển ñộng. 
 D. Lực là nguyên nhân làm vật thay ñổi chuyển ñộng hoặc làm vật bị biến dạng. 
Câu 19: Hai lực trực ñối cân bằng là: 

A. tác dụng vào cùng một vật B. không bằng nhau về ñộ lớn 
C. bằng nhau về ñộ lớn nhưng không nhất thiết phải cùng giá 
D. có cùng ñộ lớn, cùng phương, ngược chiều tác dụng vào hai vật khác nhau 

Câu 20: Hai lực cân bằng không thể có : 
A. cùng  hướng B. cùng phương C. cùng giá D. cùng ñộ lớn 

Câu 21. Một  chất ñiểm chuyển ñộng chịu tác dụng của hai lực ñồng quy 21 FF
rr

  vaø  thì véc tơ 
gia tốc của chất ñiểm  
 A. cùng phương, cùng chiều với lực 2F

r
 B. cùng phương, cùng chiều với lực 1F

r
 

 C. cùng phương, cùng chiều với lực 21 FFF
rrr

−=   
 D. cùng phương, cùng chiều với hợp lực 21 FFF

rrr
 +=  

Câu 22: Phát biểu nào sau ñây là ñúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực F
ur

, của hai lực 

1F
uur

 và 2F
uur

 
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 ñúng ? 
 Hợp lực của hai lực có ñộ lớn F và 2F có thể 

A. nhỏ hơn F                                       C. vuông góc với lực 
r
F  

B. lớn hơn 3F                                                   D. vuông góc với lực 2
r
F  

 
Câu 24. Cho hai lực ñồng quy có ñộ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá 
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B 

A 

O 

P 

2T  1T  

600 

 

 

 

 

α 

trị nào trong các giá trị sau ñây ? 
 A. 19 N. B. 15 N. C. 3 N. D. 2 N. 
Câu 24. Cho hai lực ñồng quy có ñộ lớn bằng 8 N và 12 N. Giá trị của hợp lực không  thể 
là giá trị nào trong các giá trị sau ñây ? 
 A. 19 N. B. 4 N. C. 21 N. D. 7 N. 
Câu 2: Cho hai lực ñồng qui có ñộ lớn 5N và 12N. Giá trị nào sau ñây là hợp lực của 
chúng ? 

A. 6N             B. 18N               C. 8N                D. Không tính ñược vì thiếu dữ kiện 
Câu 27:  Một chất ñiểm ñứng yên dưới tác dụng của 3 lực 4 N,5N và 6N.Nếu bỏ ñi lực 6N 
thì hợp lực của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu ? 

A. 9N      C. 6N                 B. 1N            D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn 
lại. 

Câu 28:  Một chật ñiểm ñứng yên dưới 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 dưới ñây ? Cho biệt góc giữa cặp lực ñó. 
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 30:  Một vật chịu 4 lực tác dụng .Lực F1 = 40N hướng về phía ðông,lực F2 = 50N 
hướng về phía Bắc, lực F3 = 70N hướng về phía Tây, lực F4 = 90N hướng về phía Nam. 
ðộ 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 lượng P ñứng  
cân bằng nhờ 2 dâyOA làm với trần một  
góc 600 và OB nằm ngang.ðộ lớn của lực 
 căngT1 của dây OA bằng: 

  a. P             b. P
3

32   c. P3                    d. 2P 

 

Câu 32: Một vật ñược treo như hình vẽ :       
Biết vật có P = 80 N, α = 30˚.Lực căng của dây là 
bao nhiêu? 
A.40N             B.40√3N  C.80N                      
D.80√3N 
 
Câu 33. Một quả cầu có khối lượng 1,5kg ñược treo vào tường nhờ một sợi dây.  
Dây hợp với tường góc  = 450. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả 
cầu và tường. Lực ép của quả cầu lên tường là  
 A. 20 N. B. 10,4 N. C. 14,7 N. D. 17 N. 
Câu 34. Một quả cầu có khối lượng 2,5kg ñược treo vào tường nhờ một sợi dây. 
Dây hợp với tường góc  = 600. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc 
giữa quả cầu và tường. 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 lượng 1 kg ñược giữ yên trên một 
mặt  
phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với ñường dốc 

 

 

 

α 
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chính.  
Biết  = 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 lượng 1 kg ñược giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi 
dây song song với ñường dốc chính. Biết  = 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. 
 
 
 

 
 
Họ và tên học sinh :………………………….Trường:THPT…………………………….. 
  
I. Kiến thức cần nhớ : 
1. ðịnh luật 1 : 
- Nội dung : 0 0F a= ⇒ =

r rr r  
ðịnh luật 1 Niuton chỉ ñúng trong hệ quy chiếu quán tính, ñịnh luật 1 ñược gọi là ñịnh luật 
quán tính 
- Quán tính :Là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo tồn vận tốc cả về hướng và ñộ lớn 
2. ðịnh luật 2 :  

- Nội dung : F
a

m
=

r
r  ; về ñộ lớn 

F
a

m
=  

- Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật thì : 1 2 3 ... nF F F F F= + + + +
r r r r r

 
- ðịnh nghĩa, tính chất của khối lượng 
- Trọng lực P mg=

r r  có phương thẳng ñứng, chiều hướng xuống. 
- Trọng lượng là ñộ lớn của trọng lực P = mg 
3. ðịnh luật 3 : 
- Nội dung : AB BAF F= −

r r
 

- ðặc ñiểm của lực và phản lực : 
 + Cùng ñồng thời xuất hiện và mất ñi 
 + Cùng giá, cùng ñộ lớn, ngược chiều 
 + Tác dụng vào hai vật khác nhau, là 2 lực không cân bằng 
 + Có cùng bản chất 
 

� Xác ñịnh lực bằng các ñại lượng ñộng học và ngược lại  
- Nhận ra các lực tác dụng lên vật  
- Viết phương trình ñịnh luật II Newton 
- amF .=Σ (*) 

� Chiếu (*) lên hướng chuyển ñộng.Thực hiện tính toán 

BA ðỊNH LUẬT NEWTON 
 

7 
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Tiến hành lực tương tác ñể giải bài toán ngược 
II.Bài tập tự luận 
Bài 1:Một chiếc xe khối lượng m = 100 kg ñang chạy với vận tốc 30,6 km/h thì hãm 
phanh.Biết lực hãm phanh là 250 N .Tìm quãng ñường xe còn chạy thêm ñến khi dừng hẳn 
Bài 2:Dưới tác dụng của lực F nằm ngang ,xe lăn chuyển ñộng không vận tốc ñầu ,ñi ñược 
quãng ñường  2,5 m trong thời gian t.Nếu ñặt thêm vật khối lượng  250 g lên xe thì xe chỉ ñi 
ñược quãng ñường 2m trong thời gian t Bỏ qua ma sát . 

Tìm khối lượng xe. 
Bài 3:Một xe lăn khối lượng 50 kg , dưới tác dụng của 1 lực kéo theo phương nằm ngang 
chuyển ñộng không vận tốc ñầu từ ñầu ñến cuối phòng mất 10 s.Khi chất lên xe một kiện 
hàng ,xe phải chuyển ñộng mất 20 s.Bỏ qua ma sát 

Tìm khối lượng kiện hàng. 
Bài 4:Lực F Truyền cho vật khối lượng 1m gia tốc 2/2 sm ,truyền cho vật khối lượng 2m  gia 
tốc 2/6 sm .Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng 21 mmm +=  một gia tốc là bao nhiêu? 
Bài 5Lực F Truyền cho vật khối lượng 1m gia tốc 2/5 sm ,truyền cho vật khối lượng 2m  gia 
tốc 2/4 sm .Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng 21 mmm −=  một gia tốc là bao nhiêu? 
Bài 6:Vật chịu tác dụng lực ngang F ngược chiều chuyển ñộng thẳng trong 6 s,vận tốc giảm 
từ 8m/s còn 5m/s.Trong 10s  tiếp theo lực tác dụng tăng gấp ñôi về ñộ lớn còn hướng không 
ñổi  

Tính vận tốc vật ở thời ñiểm cuối. 
Bài 7:Một xe ô tô khối lượng m ,dưới tác dụng của một lực kéo theo phương nằm 
ngang,chuyển ñộng không vận tốc ñầu trong quãng ñường s hết 1t  giây.Khi chất lên xe một 
kiện hàng ,xe phải chuyển ñộng trong quãng ñường s hết 2t  giây.Bỏ qua ma sát  
Tìm khối lượng kiện hàng qua ,m, ,21 , tt ? 
Bài 8:ðo quãng ñường một chuyển ñộng thẳng ñi ñược trong những khoảng thời gian 1,5 s 
liên tiếp ,người ta thấy quãng ñường sau dài hơn quãng ñường trước 90 cm .Tìm lực tác 
dụng lên vật ,biết m =150g. 
Bài 9:Một hòn ñá có trọng lượng P rơi từ ñộ cao 1h  xuống ñất mềm và ñào trong ñó một hố 
có chiều sâu h 2 .Coi chuyển ñộng của hòn ñá trong không khí và trong ñất là biến ñổi ñều 
,lực cản trong không khí là 1F .Hãy tìm lực cản 2F  trong ñất 
Bài 10:Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt phẳng ngang.Khi buông tay, hai quả bóng lăn 
ñược những quãng ñường 9 m và 4m rồi dừng lại .Biết sau khi rời nhau , hai quả bóng 
chuyển ñộng chậm dần ñều với cùng gia tốc. 
Tính tỉ số khối lượng hai quả bóng . 
II. Bài tập trắc nghiệm  về BA ðỊNH LUẬT NEWTON 
Câu 1  Khi vật chịu tác dụng của hợp lực có ñộ lớn và hướng không ñổi thì:  
 a) vật sẽ chuyển ñộng tròn ñều.                  
 b) vật sẽ chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều. 
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 c) vật sẽ chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều. 
 d) Một kết quả khác  
Câu 2 Chọn câu sai. Trong tương tác giữa hai vật :  
 a) gia tốc mà hai vật thu ñược luôn ngược chiều nhau và có ñộ lớn tỉ lệ thuận với khối 
lượng của. chúng 
 b) Hai lực trực ñối ñặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng nhau. 
 c) Các lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực ñối. 
 d) Lực và phản lực có ñộ lớn bằng nhau. 
Câu 3 Chọn câu ñúng 

Cặp "lực và phản lực" trong ñịnh luật III Niutơn: 
a) tác dụng vào cùng một vật.             
b) tác dụng vào hai vật khác nhau. 
c) không bằng nhau về ñộ lớn. 
d) bằng nhau về ñộ lớn nhưng không cùng giá. 

Câu 4  Câu nào sau ñây là ñúng? 
 a) Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển ñộng . 
     b) Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có ñộ lớn tăng dần thì chuyển ñộng nhanh 
dần. 
     c) Một vật có thể chịu tác dụng ñồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển ñộng thẳng ñều. 
     d) Không vật nào có thể chuyển ñộng ngược chiều với lực tác dụng lên nó. 
Câu 5 Chọn câu phát biểu ñúng. 
 a) Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển ñộng ñược. 
 b) Lực tác dụng luôn cùng hướng với hướng biến dạng. 
     c) Vật luôn chuyển ñộng theo hướng của lực tác dụng. 
     d) Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay ñổi 
 Câu  6 Dưới tác dụng của một lực vật ñang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm ñi thì 
ñộ lớn gia tốc sẽ: 
    a) tăng lên.         b) giảm ñi. c) không ñổi.          d) bằng 0. 
Câu 7   Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho:  
     a) vật chuyển ñộng.  b) hình dạng của vật thay ñổi. 
     c) ñộ lớn vận tốc của vật thay ñổi. 
     d) hướng chuyển ñộng của vật thay ñổi. 
Câu 8  Vật nào sau ñây chuyển ñộng theo quán tính ? 
 a) Vật chuyển ñộng tròn ñều .  
 b) Vật chuyển ñộng trên một ñường thẳng. 
 c) Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát. 
     d) Vật chuyển ñộng khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất ñi. 
Câu 9   Nếu một vật ñang chuyển ñộng mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng 
tác dụng thì vật : 
a) chuyển ñộng chậm dần rồi dừng lại. b) lập tức dừng lại. 
 c) vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển ñộng thẳng ñều. 
 d) vật chuyển ñộng chậm dần trong một thời gian, sau ñó sẽ chuyển ñộng thẳng ñều. 
Câu 10  Khi ñang ñi xe ñạp trên ñường nằm ngang, nếu ta ngừng ñạp, xe vẫn tự di chuyển. 
ðó là nhờ : 
 a) trọng lượng của xe    b) lực ma sát nhỏ.     
 c) quán tính của xe. d) phản lực của mặt ñường  
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Câu 11 Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển ñộng về 
phía trước 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 ñất. 
 d) lực mà ñất tác dụng vào ngựa. 
Câu 12  ðại lượng ñặc trưng cho mức quán tính của một vật là: 
 a) trọng lương. b) khối lượng. c) vận tốc.  d) lực. 
Câu 13  Chọn phát biểu ñúng nhất . 
 a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển ñộng của vật. 
 b) Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật. 
     c) Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực  truyền cho vật. 
 d) Lực tác dụng lên vật chuyển ñộng thẳng ñều có ñộ lớn không ñổi. 
Câu 14  Trong các cách viết công thức của ñịnh luật II Niu - tơn sau ñây, cách viết nào ñúng 
? 
a) F ma− =

ur r
 b)  F ma=

ur r
  c)  F ma= −

ur r
  d) F ma=

ur
                                           Câu  15  Phát 

biểu nào sau ñây là ñúng ? 
 a) Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải ñứng yên. 
     b) Vật chuyển ñộng ñược là nhờ có lực tác dụng lên nó. 
     c) Khi vận tốc của vật thay ñổi thì chắc chắn ñã có lực tác dụng lên vật. 
     d) Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật ñang chuyển ñộng sẽ lập tức dừng 
lại. 
Câu 16  Tìm kết luận chưa chính xác về ñịnh luật I Niutơn ? 
 a) còn gọi là ñịnh luật quán tính. 
     b) chỉ là trường hợp riêng của ñịnh luật II Niutơn. 
     c) Hệ qui chiếu mà trong ñó ñịnh luật I Niutơn ñược nghiệm ñúng 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 tượng nào sau ñây không thể hiện tính quán tính  
 a) Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh ñể mực văng ra. 
     b) Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng 
nhỏ. 
     c) Ôtô ñang chuyển ñộng thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một ñoạn nữa rồi mới dừng lại. 
     d) Một người ñứng trên xe buýt, xe hãm phanh ñột ngột, người có xu hướng bị ngã về 
phía trước. 
Câu 18 Trên một toa tàu lửa chuyển ñộng thẳng ñều người ta thả 
một dây dọi rồi ñánh dấu hai ñiểm A, B trên phương dây dọi, ñiểm 
B ở sàn tàu. ðặt một vật nặng ở A rồi thả ra vật rơi xuống. ðiểm  chạm sàn tàu. 
 a) Tại D phía sau B  b) Tại B c) ðiểm C phía trước B                                 
     d) ðiểm C hoặc D tùy hướng chuyển ñộng của tàu. 
Câu 19  Một quả bóng, khối lượng 0,50kg ñang nằm yên trên mặt ñất. Một cầu thủ ñá bóng 
với một lực 250N. Thời gia chân tác dụng vào bóng là 0,020s. Quả bóng bay ñi với tốc ñộ : 
 a) 10m/s  b) 2,5m/s  c) 0,1m/s  d) 0,01m/s 
Câu 20  Một vật ñược treo vào sợi dây mảnh 1 như hình. Phía dưới vật có buộc 
một sợi dây 2 giống như sợi dây 1. Nếu cầm sợi dây 2 giật thật nhanh xuống thì 
sợi dây nào sẽ bị ñứt trước. 

B D C 

 

1 

2 
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 a) phụ thuộc vào khối lượng của vật. 
     b) Dây 1 và dây 2 cùng bị ñứt.  
     c) Dây 2.               d) Dây 1 
Câu 21  Tìm biết kết luận chưa chính xác ?  
 a) Nếu chỉ có một lực duy nhất tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay ñổi. 
     b) Nếu có lực tác dụng lên vật thì ñộ lớn vận tốc của vật bị thay ñổi. 
     c) Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật mà các lực này cân bằng nhau thì vận tốc của vật  
không thay ñổi. 
     d) Nếu vận tốc của vật không ñổi thì không có lực nào tác dụng lên vật hoặc các lực tác 
dụng lên vật cân bằng nhau 
Câu 22  Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào xảy ra không do quán tính : 
 a) Bụi rơi khỏi áo khi ta rũ mạnh áo.                  
     b) Vận ñộng viên chạy ñà trước khi nhảy cao. 
     c) Lưỡi búa ñược 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 ñây là không chính xác : 
     a) Hướng của lực có hướng trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật. 
     b) vật chuyển ñộng thẳng ñều vì các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau. 
     c) Vật chịu tác dụng của hai lực mà chuyển ñộng thẳng ñều thì hai lực cân bằng nhau 
     d) Vệ tinh nhân tạo chuyển ñộng tròn ñều quanh Trái ðất là do các lực tác dụng lên vệ 
tinh cân bằng nhau. 
Câu 24  Chọn câu sai : 
 a) Khối lượng của vật là ñại lượng ñặc trưng cho mức quán tính của vật. 
 b) Khối lượng là một ñại lượng vô hướng, dương. 
 c) Trong tương tác giữa hai vật nhất ñịnh, gia tốc mà chúng thu ñược luôn ngược chiều 
nhau và có ñộ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng 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 ñộng ñều thì : 
 a) Quãng ñường vật ñi ñược tỷ lệ thuận với thời gian chuyển ñộng. 
 b) Quãng ñường vật ñi ñược sau những khoảng thời gian bất kì bằng nhau thì bằng nhau. 
 c) Vật chịu tác dụng của một lực không ñổi. 
 d) Vật chịu tác dụng của các lực cân bằng khi ñang chuyển ñộng. 
Câu 26  Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau :  
Một vật chịu tác dụng của một lực khi : 
 a) Vật ñó ñứng yên      b) Vật ñó thay ñổi hình dạng. 
 c) Vật ñó thay ñổi hướng chuyển ñộng.                  
 d) Vật ñó chuyển ñộng nhanh lên hay chậm ñi. 
Câu 27  Hành khách ngồi trên xe ôtô ñang chuyển ñộng, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán 
tính hành khách sẽ: 
 a) nghiêng sang phải.     b) nghiêng sang trái. 
 c) ngả người về phía sau.     d) chúi người về phía trước 
Câu 28   Một vật có khối lượng 2kg chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều từ trạng thái nghỉ. 
Vật ñó ñi ñược 200cm trong thời gian 2s. ðộ lớn hợp lực tác dụng vào nó là : 
 a) 4N  b) 1N  c) 2N   d) 100N 
Câu 29   Chọn phát biểu ñúng. 
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Người ta dùng búa ñóng một cây ñinh vào một khối gỗ :  
 a) Lực của búa tác dụng vào ñinh lớn hơn lực ñinh tác dụng vào búa. 
     b) Lực của búa tác dụng vào ñinh về ñộ lớn bằng lực của   
ñinh tác dụng vào búa. 
 c) Lực của búa tác dụng vào ñinh nhỏ hơn lực ñinh tác dụng vào búa. 
     d) Tùy thuộc ñinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do ñinh tác dụng vào búa lớn hơn hay 
nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào ñinh.   
Câu 30  Một vật ñang chuyển ñộng với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên 
nó mất ñi thì  
 a) vật tiếp tục chuyển ñộng theo hướng cũ với vận tốc 3m/s. 
 b) vật chuyển ñộng chậm dần rồi mới dừng lại. 
     c) vật ñổi hướng chuyển ñộng.     d) vật dừng lại ngay. 
Câu 31  Khi một người kéo một thùng hàng chuyển ñộng, lực tác dụng vào  người làm 
người ñó chuyển ñộng về phía trước là: 
 a) lực người tác dụng vào xe 
 b) lực mà xe tác dụng vào người  
 c) lực người tác dụng vào mặt ñất                           
 d) lực mặt ñất tác dụng vào người 
Câu 32   Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lượng 2kg lúc ñầu ñứng yên, trong 
khoảng thời gian 2s. ðoạn ñường mà vật ñó ñi ñược trong khoảng thời gian ñó là : 
 a) 8m   b) 2m   c) 1m  d) 4m  
Câu  33  Một quả bóng có khối lượng 500g ñang nằm trên mặt ñất thì bị ñá bằng một lực 
200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay ñi với tốc ñộ 
bằng : 
 a) 0,008m/s    b) 2m/s  c) 8m/s  d) 0,8m/s 
Câu  34  Câu nào ñúng?Trong một cơn lốc xốy, một hòn ñá bay trúng vào một cửa kính, 
làm vỡ kính. 
 a) Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn ñá. 
     b) Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính về ñộ lớn bằng lực của tấm kính tác dụng vào 
hòn ñá. 
 c) Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn ñá. 
 d) Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính lớn hơn trọng lượng 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 ñổi vận tốc. 
 b) chuyển ñộng thẳng ñều mãi. 
 c) chỉ biến ñổi vận tốc mà không bị biến dạng. 
     d) bị biến dạng hoặc biến ñổi vận tốc  
Câu 36 Một lực không ñổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng 
dần từ 2m/s ñến 8m/s trong 3s. ðộ 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 lượng 2kg lúc ñầu ñứng yên, trong 
khoảng thời gian 2s. Quãng ñường mà vật ñi ñược trong khoảng thời gian ñó là: 
 a) 0,5 m.     b) 1 m.  c) 2 m.      d)  3 m. 
Câu 38  Một ô tô khối lượng 1 tấn ñang chuyển ñộng với tốc ñộ 72km/h thì hãm phanh, ñi 
thêm ñược   500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển ñộng. Lực hãm tác dụng 
lên xe là: 
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v (m/s) 

2 3 4 

t(s) 

 a) 800 N.    b) 800 N. c) 400 N.       d)  -400 N. 
Câu 39 Lực F

ur
 truyền cho vật khối lượng 1m  gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng 2m  

gia tốc 6m/s². Lực F
ur

 sẽ truyền cho vật khối lượng 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 ñộng thẳng có ñồ thị tốc ñộ ñược biểu 
diễn trên hình vẽ. Trong khoảng thời gian  nào các lực tác dụng 
vào vật cân bằng nhau? 
  a) Từ 0 ñến 2s      b)  Từ 2s ñến 3s. 
  c) Từ 3s ñến 4s.   
  d) Không có khoảng thời gian nào. 
Câu 41   Gọi F1 , F2 là ñộ lớn của hai lực thành phần, F là ñộ lớn hợp 
lực của chúng. Câu nào sau ñây là ñúng ? 
 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 trường hợp : 1 2 1 2F F F F F− ≤ ≤ +   
Câu 42  Một chất ñiểm ñứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N 
thì hợp lực của 2 lực còn lại có ñộ lớn bằng bao nhiêu ? 
     a) 4N  b) 20N  c) 28N d) Chưa có cơ sở kết luận 
Câu 43  Có hai lực ñồng qui có ñộ lớn bằng 9N và 12N. 
Trong số các giá trị sau ñây, giá trị nào có thể là ñộ lớn của hợp lực ? 
 a) 25N b) 15N  c) 2N        d) 1N 
Câu 44 Lực có môñun 30N là hợp lực của hai lực nào ?  
 a) 12N, 12N   b) 16N, 10N  
     c) 16N, 46N           d) 16N, 50N 
Câu 45 Có hai lực ñồng quy 1F

uur
 và 2F

uur
. Gọi α  là góc hợp bởi 1F

uur
 và 2F

uur
 và 1 2F F F= +

ur uur uur
 . Nếu 

1 2F F F= +  thì : 

 a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800     d) 0< α < 900 

Câu 46   Có hai lực ñồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 

1 2F F F= −  thì : 

 a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800     d) 0< α < 900 

Câu 47  Cho hai lực ñồng qui có cùng ñộ lớn 600N.Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì 
hợp lực cũng có ñộ lớn bằng 600N.  a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800     d) 120o 

Câu 48 Có hai lực ñồng quy 1F
uur

 và 2F
uur

. Gọi α  là góc hợp bởi 1F
uur

 và 2F
uur

 và 1 2F F F= +
ur uur uur

 . Nếu 
2 2

1 2F F F= +  thì : 

 a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800     d) 0< α < 900 

 
                                
 
  
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 

8 CÁC LOẠI LỰC 
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 I. Lực hấp dẫn 
 
 
 
 
 
 1. Trường hợp tổng quát: 
      
                              
 

( G là hằng số hấp dẫn; 
2

11
2

.
6,68.10

N m
G

kg
−≈ ) 

 
 
 2. Trọng lực:   (M: khối lượng Trái ðất) 
  Biểu thức của gia tốc trọng lực:  

 
• Ở sát mặt ñẩt: 

 
 
 
• Ở ñộ cao h từ mặt  ñẩt:    

       (R: bán kính trái ñất.) 
  
 II. Lực ñàn hồi 
  
        
 
    
    Hoặc                                                 
 
       
    (k: hệ số ñàn hồi hay ñộ cứng; lx ∆,

r
: ñộ biến dạng của vật ñàn hồi) 

  
 III. Lực ma sát 
  1. Lực ma sát trượt (ma sát ñộng): 
        
 
 2. Lực ma sát nghỉ (ma sát tĩnh): 
     
 
 
 
     
(Ft: ngoại lực tiếp tuyến) 
 IV. Lực cản của môi trường 
   
   
 
 

Lực hấp Dẫn 
 
* Bài tập tự luận: 

1 2
2

.m m
F G

r
=  
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Bài 1:hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 45kg, bán kính 10cm. hỏi lực hấp dẫn 
giữa chúng có thể ñạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?          ( ñs: ≈3,38.10-6N) 
Bài 2: một con tàu vũ trụ bay về hướng mặt trăng. Hỏi con tàu ñó ở cách tâm trái ñất bằng 
bao nhiêu lần bán kính của trái ñất thì lực hút của trái ñất  và của mặt trăng lên con tàu sẽ 
cân bằng nhau? Cho biết khoảng cách từ tâm trái ñất ñến tâm mặt trăng bằng 60lần bán kính 
trái ñất. khối lượng của mặt trăng nhỏ hơn khối lượng của trái ñất 81lần   
     (ñs: 54R) 
Bài 3: tính gia tốc rơi tự do ở ñộ cao 3200m và ở ñộ cao 3200km so với mặt ñất. cho biết 
bán kính của trái ñất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt ñất là 9,8m/s2          (ñs: 9,79m/s2 , 
4,35m/s2) 
Bài 4: một lò xo ñược giữ cố ñịnh một ñầu. khi tác dụng vào ñầu kia của nó lực kéo 

1F =1,8N thì nó có chiều dài 1l =17cm.khi lực kéo là 2F =4,2N thì nó có chiều dài là 2l =21cm. 
tính ñộ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo  
   (ñs:30cm, 100N/m) 
Bài 5:một lò xo có chiều dài tự nhiên là 0l =27cm ñược treo thẳng 
ñứng. khi treo vào lò xo một vật  có trọng lượng 1P =5N thì lò xo dài 

1l =44cm. khi treo một vật khác có trọng lượng 2P chưa biết vào lò xo 
thì lò xo dài 2l =35cm. tính ñộ cứng của lò xo và trọng lượng chưa biết. 
(ñs:294N/m, 2,4N) 
bài 6: cho hai lò xo có ñộ cứng lần lượt là 1k  và 2k  như hai hình. Tính 
ñộ của hệ hai lò xo. 
Bài 7: một lò xo có chiều dài tự nhiên là 0l =24cm, ñộ cứng k=100N/m. người ta cắt lò xo 
này thành hai lò xo có chiều dài là 1l =8cm, 2l =16cm. tính ñộ cứng của mỗi lò xo tạo thành. 
*  TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1  Câu nào sau ñây là ñúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái ðất tác dụng lên Mặt Trời 
và do Mặt Trời tác dụng lên Trái ðất. 
 a) Hai lực này cùng phương, cùng chiều. 
 b) Hai lực này cùng chiều, cùng ñộ lớn. 
 c) Hai lực này cùng phương, ngược chiều, cùng ñộ lớn. 
d) Phương của hai lực này luôn thay ñổi và không trùng nhau. 
Câu 2 . Phát biểu nào sau ñây là ñúng. 
 a) Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ. 
 b) ðể xác ñịnh trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế. 
 c) Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật. 
 d) Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển ñộng của vật ñó. 
Câu 3  Với các quy ước thông thường trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt 
ñất ñược 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  ðơn vị ño 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 lượng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp 
dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2. 
a) Nhỏ hơn. b) Bằng nhau c) Lớn hơn.  d)Chưa thể biết.  

 

1k  

2k  

 

1k  2k  
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Câu 6  Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng ñều giảm ñi phân nửa thì lực 
hấp dẫn giữa chúng có ñộ lớn : 
 a) Giảm ñi 8 lần.     b) Giảm ñi một nửa. 
 c) Giữ nguyên như cũ.    d) Tăng gấp ñôi. 
Câu 7  Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau ñây: 
 a) Trọng lực của một vật ñược xem gần ñúng là lực hút của Trái ðất tác dụng lên vật ñó. 
 b) Trọng lực có chiều hướng về phía Trái ðất. 
 c) Trọng lực của một vật giảm khi ñưa vật lên cao hoặc ñưa vật từ cực bắc trở về xích 
ñạo. 
 d) Trên Mặt Trăng, nhà du hành vũ trụ có thể nhảy lên rất  
cao so với khi nhảy ở Trái ðất vì ở ñó khối lượng và trọng  
lượng của nhà du hành giảm. 
Câu 8 Một vật ở trên mặt ñất có trọng lượng 9N. Khi ở một ñiểm cách tâm Trái ðất 3R (R 
là bán kính Trái ðất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu ? 
 a) 81N   b)  27N   c)   3N   d)  1N 
Câu 9. Với các ký hiệu như SGK, khối lượng M của Trái ðất ñược 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 lượng 1kg, ở trên mặt ñất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới 
một ñiểm cách tâm Trái ðất 2R (R : bán kính Trái ðất) thì có trọng lượng bằng : 
 a) 10N b) 5N    c) 2,5N   d) 1N 
Câu 11 (vd) Tìm lực căng T của dây khi buộc một vật có trọng lượng là 10N di chuyển lên 
trên với vận tốc không ñổi ? 
 a) 3,5N   b)   5,0N  c)   7,1N   d)   10N 
Câu 12 (vd) Hai túi mua hàng dẻo, nhẹ, có khối lượng không ñáng kể, cách nhau 2m. Mỗi 
túi chứa 15 quả cam giống hệt nhau và có kích thước không ñáng kể . Nếu ñem 10 quả cam 
ở túi này chuyển sang túi kia thì lực hấp dẫn giữa chúng: 
 a) bằng 2/3 giá trị ban ñầu;  b) bằng 2/5 giá trị ban ñầu. 
 c) bằng 5/3 giá trị ban ñầu;  d) bằng 5/9 giá trị ban ñầu 
Câu 13  Hai vật có kích thước nhỏ X và Y cách nhau 1 khoảng d mét. Khối lượng X gấp 4 
lần Y. Khi X hấp dẫn Y với 1 lực 16N. Nếu khoảng cách giữa X và Y bị thay ñổi thành 2d 
thì  Y sẽ hấp dẫn X với một lực bằng 
 a)  1N   b) 4N   c) 8N   d) 16N 
Câu 14  Một vật ñược ném thẳng ñứng lên trên với vận tốc có ñộ lớn là 50m/s. Bỏ qua lực 
cản không khí, lấy g = 10m/s2. Vật sẽ rơi trở lại xuống mặt ñất trong thời gian : 
 a) 2,5s  b) 5,0s  c)  7,5s  d) 10s 
Câu 15   Một quả bóng ñược thả rơi gần bề mặt Trái ðất chạm ñất sau 5s với vận tốc có ñộ 
lớn là 50m/s . Nếu quả bóng ñược thả với cùng ñộ cao như vậy trên hành tinh X. Sau 5s, 
vận tốc của nó có ñộ lớn là 31m/s. Lực hút của hành tinh X ñó bằng mấy lần lực hút của 
Trái ðất? 

a) 0,16 lần b) 0,39 lần  c) 1,61 lần   d) 0,62 lần   
Câu 16    Hai quả cầu ñồng chất ñặt cách nhau một khoảng nào ñó. Nếu bào mòn sao cho 
bán kính mỗi quả cầu giảm ñi phân nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ giảm ñi  
 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 ñộ cao 
h = 3480 km so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc rơi tự do bằng: 
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    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 ðất. Nếu 
thả vật từ ñộ cao h trên Trái ðất mất thời gian là t thì cũng ở ñộ cao ñó vật sẽ rơi trên hành 
tinh X mất thời gian là ( bỏ qua sự thay ñổi gia tốc trọng trường theo ñộ cao )    a) 5t  
 b) 2t  c) t/2  d) t/4 
Câu 19 Câu nào ñúng? 
Một người có trọng lực 500N ñứng yên trên mặt ñất. Lực mà ñất tác dụng lên người ñó có 
ñộ lớn 
    a) bằng 500N.   b) nhỏ hơn 500N.  c) lớn hơn 500N.                                       d) phụ 

thuộc nơi mà người ñó ñứng trên Trái ðất. 
Câu 20  Một vật có khối lượng 2 kg. Nếu ñặt vật  trên mặt ñất  thì nó có trọng lượng là 20 
N. Biết Trái ðất có bán kính R, ñể  
vật có trọng lượng là 5 N  thì phải ñặt vật  ở ñộ cao h so với  
tâm Trái ðất là: 
 a) R  b) 2R   c) 3R   d) 4R 
Câu 21  ðơn 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 ñổi. 
Câu 24 . Một viên ñạn ñược phóng từ mặt ñất, thẳng ñứng  
lên trên và ñạt ñến ñộ cao cực ñại H trong thời gian T giây. Bỏ 
qua lực cản không khí. ðộ cao của viên ñạn ở thời ñiểm t bất kỳ trong giai ñoạn nó chuyển 
ñộng 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 lượng 2kg, ở trên mặt ñất có trọng lượng 20N. Khi chuyển ñộng tới 
một ñiểm cách tâm Trái ðất 2R (R là bán kính Trái ðất) thì nó có trọng lượng là : 
 a)10 N.     b) 2,5 N. c) 5 N.  d) 20 N. 
Câu 26  Biết bán kính của Trái ðất là R. Lực hút của Trái ðất ñặt vào một vật khi vật ở mặt 
ñất là 45N, khi lực hút là 5N thì vật ở ñộ cao h bằng: 
 a) 2R.     b) 9R. c)   2 / 3R .        d) / 9R                              
Câu  27   Chọn câu ñúng. Lực hấp dẫn do một hòn ñá ở trên mặt ñất tác dụng vào Trái ðất 
thì có ñộ lớn: 
 a) lớn hơn trọng lượng của hòn ñá. 
 b) nhỏ hơn trọng lượng của hòn ñá. 
 c) bằng trọng lượng của hòn ñá.      D) bằng 0. 
Câu 28 Tỉ số giữa trọng lượng của nhà du hành trong con tàu vũ trụ ñang bay quanh Trái 
ðất trên quỹ ñạo có bán kính 2R (R là bán kính Trái ðất) và  trọng lượng của người ấy khi 
còn ở mặt ñất bằng:    a) 1.    b) 2.  c) 1/ 2   d) 1/ 4  
Câu 29  Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 
2,0m/s2. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu ? So sánh ñộ 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. 
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LỰC ðÀN HỒI 
Câu 1   ðiều nào sau ñây là sai khi nói về ñặc ñiểm của lực ñàn hồi ? 
 a) Lực ñàn hồi xuất hiện khi vật có tính ñàn hồi bị biến dạng. 

b) Khi ñộ biến dạng của vật càng lớn thì lực ñàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực ñàn 
hồi là không có giới hạn. 

c) Lực ñàn hồi có ñộ lớn tỉ lệ với ñộ biến dạng của vật biến dạng. 
d) Lực ñàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng. 

Câu 2   ðiều nào sau ñây là sai khi nói về phương và ñộ lớn của lực ñàn hồi? 
a) Với cùng ñộ biến dạng như nhau, ñộ lớn của lực ñàn hồi phụ thuộc vào kích thước và 

bản chất của vật ñàn hồi. 
b) Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực ñàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc. 
c)Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài, lực ñàn hồi hướng dọc theo trục của vật. 
d) Lực ñàn hồi có ñộ lớn tỉ lệ nghịch với ñộ 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 ñàn 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 lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có ñộ cứng K = 100N/m 
ñể lò xo dãn ra ñược 10cm ? Lấy g = 10m/s2   a) 1kg  b) 10kg  c) 
100kg  d) 1000kg 
Câu 5 . Chọn ñáp án ñúng. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo 
có ñộ cứng k = 100N/m ñể nó dãn ra ñược 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 ñược giữ cố ñịnh tại 1 ñầu, 
còn ñầu kia chịu 1 lực kéo bằng 5,0N. Khi ấy lò xo dài 25cm. Hỏi ñộ 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 ñể treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một ñoạn 2 
cm. Nếu treo thêm một vật có khối lượng 150 g thì ñộ giãn của lò xo là: 
     a) 1 cm      b) 2 cm     c) 3 cm     D. /  4 cm 
Câu 8 . Một vật có khối lượng M ñược gắn vào một ñầu của lò xo có ñộ 
cứng k ñặt trên mặt phẳng nghiêng một góc α, không ma sát vật  ở trạng 
thái ñứng yên. ðộ dãn x của lò xo là   
 a) 2 sin /x Mg kθ=   b) sin /x Mg kθ=  

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  Người ta treo một vật có khối lượng 0,3kg vào ñầu dưới của một lò xo (ñầu trên cố 
ñịnh), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm một vật 200g nữa thì lò xo dài 33 cm. Lấy 

210 /g m s= . ðộ cứng của lò xo là: 
a) 9,7 /N m  b) 1 /N m  c) 100 /N md) Kết quả khác 

LỰC MA SÁT 
Câu 1 . Chọn phát biểu ñúng.  
 a) Khi có lực ñặt vào vật mà vật vẫn ñứng yên nghĩa là ñã có lực ma sát. 
 b) Lực ma sát trượt luôn tỉ lệ với trọng lượng của vật.  

M 

k 

θ  
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 c) Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc. 
 d) Tất cả ñều sai.   
Câu 2 .   Chọn phát biểu ñúng.  
 a) Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển ñộngcủa vật . 
 b) Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ. 
 c) Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc. 
 d) Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực ñối ñặt vào hai vật tiếp xúc. 
Câu 3 . Chọn câu sai : 
 a) Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương ñối giữa hai vật rắn. 
 b) Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều chuyển ñộng 
tương ñối. 
 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 trượt. 
Câu 4 . Chọn phát biểu ñúng.  
 a) Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc. 
 b) Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp  
xúc. 
 c) Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn ñứng 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 ñây là không chính xác ?  
 a) Lực ma sát nghỉ cực ñại lớn hơn lực ma sát trượt. 
 b) Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực ñối với lực ñặt vào vật. 
 c) Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực ñối ñặt vào hai vật tiếp xúc. 
 d) Khi vật chuyển ñộng hoặc có xu hướng chuyển ñộng ñối với mặt tiếp xúc với nó thì 
phát sinh lực ma sát. 
Câu 6 . ðiều gì xảy ra ñối 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 ñi c) không ñổi  
 d) Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm ñi   
Câu 7 . Một tủ lạnh có khối lượng 90kg trượt thẳng ñều  
trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,50. Hỏi lực ñẩy tủ lạnh theo 
phương 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 trượt dưới ñây, cách viết nào ñúng ? 
 a) mst tF Nµ=

�

  b) mst tF Nµ=
���� �

 

 c)  Fmst = µt.N   D. mst tF Nµ=
����

 
Câu 9 . Một chiếc tủ có trọng lượng 1000N ñặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ 
giữa tủ và sàn là 0,6N. Hệ số ma sát trượt là 0,50. Người ta muốn dịch chuyển tủ nên ñã  tác 
dụng vào tủ lực theo phương nằm ngang có ñộ lớn : 
 a) 450N  b) 500N  c) 550N  d) 610N 
Câu 10 . Một vật có vận tốc ñầu có ñộ lớn là 10m/s trượt trên mặt phẳng ngang . Hệ số ma 
sát trượt giữa vật  và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật ñi ñược 1 quãng ñường bao nhiêu thì dừng 
lại ? Lấy g = 10m/s2. 
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 a)  20m  b)  50m  c) 100m   d) 500m 
Câu 11 .  Ôtô chuyển ñộng thẳng ñều 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 ñường 
 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 ñộng trên bề mặt vật rắn khác ? 
 a) Ma sát nghỉ   b) Ma sát lăn hoặc ma sát trượt 
 c) Ma sát lăn   d) Ma sát trượt 
Câu 13 . Chọn câu chính xác. ðặt vật trên sàn nằm ngang và tác dụng lực F

ur
khơng ñổi lên 

vật làm cho gia tốc của vật bằng khơng :  
 a) tồn tại lực ma sát nghỉ MSNF   b) MSNF F≤  
 c) lực ma sát trượt bằng lực ma sát nghỉ 
 d) lực ma sát nhỏ hơn hoặc bằng với ngoại lực tác dụng 
Câu 14 Chọn câu ñúng. Chiều của lực ma sát nghỉ: 
 a) ngược chiều với vận tốc của vật. 
 b) ngược chiều với gia tốc của vật. 
 c) tiếp tuyến với mặt tiếp xúc. 
 d) vuông góc với mặt tiếp xúc. 
Câu 15 .  (h) Một xe hơi chạy trên ñường cao tốc với vận tốc có ñộ lớn là 15m/s. Lực hãm 
có ñộ lớn 3000N làm xe dừng trong 10s. Khối lượng của xe là 
 a) 1500 kg  b) 2000kg  c) 2500kg d) 3000kg 
Câu 16 . Một người có trọng lượng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng 
nghiêng, ñã ñẩy một vật có trọng lượng 90N trượt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không 
ñổi. Lực ma sát tác dụng lên vật có ñộ lớn: 
 a) nhỏ hơn 30N  b) 30N  c) 90N 
 d) Lớn hơn 30N nhưng nhỏ hơn 90N     
Câu 17 .  Hercules và Ajax ñẩy cùng chiều một thùng nặng 1200kg theo phương nằm 
ngang. Hercules ñẩy với lực 500N và Ajax ñẩy 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 người có trọng lượng 150N tác dụng 1 lực 30N song song với mặt phẳng 
ngang, ñể ñẩy một vật có trọng lượng 90N trượt trên mặt phẳng ngang với vận tốc không 
ñổi.  
Lực ma sát có ñộ lớn: 
 a) > 30N  b) 30N  c) 90N 

d) Lớn hơn 30N nhưng nhỏ hơn 90N  
Câu 19 Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của 
vật ñó giảm 3   lần thì ñộ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ: 
 a) giảm 3 lần.      b) tăng 3 lần. 
     c) giảm 6 lần.      d) không thay ñổi. 
Câu 20  Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc  của vật ñó 
tăng 2 lần thì ñộ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ: 
a) tăng 2 lần.    b)  tăng 4 lần.     c) giảm 2 lần.      d) không ñổi. 
Câu 21 Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật 
ñó giảm 2 lần thì hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ: 
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a) tăng 2 lần.    b)  tăng 4 lần.     c) giảm 2 lần.      d) không ñổi. 
Câu 22  Một người ñẩy một vật trượt thẳng ñều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm 
ngang có ñộ lớn 300N. Khi ñó, ñộ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ: 
 a) lớn hơn 300N.            b) nhỏ hơn 300N. 
     c) bằng 300N.               d) bằng trọng lượng của vật. 
Câu 23 Một người ñẩy một vật trượt thẳng nhanh dần ñều trên sàn nhà nằm ngang với một 
lực nằm ngang có ñộ lớn 400N. Khi ñó, ñộ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ: 
a) lớn hơn 400N.  b) nhỏ hơn 400N. c) bằng 400N.                                       d) bằng ñộ lớn 
phản lực của sàn nhà tác dụng lên vật. 
 
  
 
 
 

 
Họ và tên học sinh :………………………….Trường:THPT…………………………….. 
 
 I.kiến thức: 
 Lực hướng tâm có ñặc ñiểm:  

� ðiểm ñặt tại vật chuyển ñộng tròn 
� Có phương bán kính 
� Chiều hướng vào tâm 

� ðộ lớn 
2

2
ht

v
F m m R

R
ω= =  

 Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới mà là lực hoặc hợp lực của các lực 
 Phương pháp giải: 

� Chọn trục hướng tâm 
� Phân tích các lực tác dụng vào vật, viết phương trình ñịnh luật II Niuton 
� Chiếu phương trình lên trục hướng tâm ñã chọn 
� Giải phương trình chiếu tìm nghiệm của bài tốn 

Bài 1:Một bàn nằm ngang quay tròn ñều với chu kỳ T = 2s. Trên bàn ñặt một vật cách trục 
quay R = 2,4cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu bằng bao nhiêu ñể vật không trượt 

trên mặt bàn. Lấy g = 10 m/s2 và π 2 = 10 
Bài giải:  
Khi vật không trượt thì vật chịu tác dụng của 3 lực:  

, ; msnP N F
ur uur r

 
Trong ñó:   0P N+ =

rr r
 

Lúc ñó vật chuyển ñộng tròn ñều nên  msnF
r

 là lực hướng tâm: 
2 (1)

. (2)
ms
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F m R

F mg

ω
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 =


=
 

 
2

2 .
R

R g
g

ωω µ µ⇒ ≤ ⇒ ≥  

Với ω  = 2π /T = π rad/s    
2.0,25

0, 25
10

πµ⇒ ≥ =  

Vậy µ min = 0,25 

LỰC HƯỚNG TÂM 
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Bài 2 :Một lò xo có ñộ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, 1 ñầu giữ cố ñịnh ở A, ñầu kia gắn vào 
quả cầu khối lượng m có thể trượt không ma sát trên thanh ( ∆ ) nằm ngang. Thanh ( ∆ ) quay 
ñều với vận tốc góc w xung quanh trục ( ∆ ) thẳng ñứng. Tính ñộ dãn của lò xo khi l0 = 20 
cm; ω  = 20π rad/s; m = 10 g ; k = 200 N/m 
     
Bài giải: 
Các lực tác dụng vào quả cầu 

 dhF;N;P  
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2 2
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k l m l l

l k m m l
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ω ω
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ω
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     với k > mω 2 
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π−

π
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Bài 3 :Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 8m, nằm trong mặt phẳng thẳng ñứng. Một 

người ñi xe ñạp trên vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 80 kg. Lấy g = 9,8m/s2 
tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại ñiểm cao nhất với vận tốc tại ñiểm này là v = 10 m/s. 
Bài giải:  
Các lực tác dụng lên xe ở ñiểm cao nhất là ;P N

r r
 

Khi chiếu lên trục hướng tâm ta ñược 

N2168,9
8

10
80g
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R
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22
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−=⇒
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Bài 4: Treo một viên bi khối lượng m = 200g vào một ñiểm cố ñịnh O bằng một sợi dây 
không dãn, khối lượng không ñáng kể, dài l = 1m. Quay dây cho viên bi chuyển ñộng quanh 
trục thẳng ñứng ñi qua O, sao cho sợi dây hợp với phương thẳng ñứng một  góc 300 
a. Tính bán kính quỹ ñạo R, tần số góc (vận tốc góc) ω của chuyển ñộng 
b. Tính lực căng T của sợi dây, nếu dây chịu ñược lực căng tối ña Tmax = 4N, vận tốc góc 

của chuyển ñộng ωmax là bao nhiêu trước khi dây có thể bị ñứt. Cho g = 10m/s2 
                                                                                      ðS: R = 0,5m; ω = 3,4 rad/s; ωmax = 4, 
47 rad/s 
Bài 5:  
a. Một xe có khối lương 1600 kg chuyển ñộng trên một ñường phẳng, tròn có bán kính r = 

100m vói vận tốc không ñổi 72 km/h. Hỏi giá trị của hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt 
ñường ít nhất phải bằng bao nhiêu ñể xe không trượt 

b. Nếu mặt ñường nghiêng một góc θ (so với mặt ñường nằm ngang và mặt nghiêng 
hướng về phía tâm của ñường cong) ñể xe vận ñi với tốc ñộ trên mà không cần tới lực 
ma sát thì góc θ bằng bao nhiêu? g = 9,8m/s2 

                                                                                  ðS: µ = 0,408; θ = 20010’ 

Bài 6: Xe có khối lượng 1 tấn ñi qua cầu vồng. Cầu có bán kính cong là 50m. Giả sử xe 
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chuyển ñộng ñều với vận tốc 10 m/s. Tính lực nén của xe lên cầu  
a. Tại ñỉnh cầu 
b. Tại nơi bán kính cong hợp với phương thẳng ñứng góc 200 (cos200 = 0,94).   g = 

9,8m/s2        
                                                                               ðS: a. 7800N;  b.7200N     
Bài 7:a.  Người ñi xe ñạp (khối lượng tổng cộng 60 kg) trên vòng xiếc bán kính 6,4 m phải 
ñi qua ñiểm cao nhất với vận tốc tối thiểu bao nhiêu ñể không rơi?           (ðS: 8m/s) 
        b. Quả cầu m = 50g treo ở ñầu A của dây OA dài l = 90cm. Quay cho quả cầu chuyển 
ñộng tròn trong mặt phẳng thẳng ñứng quanh tâm O. Tìm lực căng dây khi A ở vị trí thấp 
hơn O, OA hợp với phương thẳng ñứng góc α = 600 và vận tốc của quả cầu là 3m/s             
(ðS: 0,75N) 
 
Bài 8. Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn bán kính 400m trong mặt phẳng thẳng 
ñứng với vận tốc 540 km/h 

a. Tìm lực do người lái có khối lượng 60 kg nén lên ghế ngồi ở ñiểm cao nhất và thấp 
nhất của vòng nhào 

b. Muốn người lái không nén lên ghế ngồi ở ñiểm cao nhất của vòng nhào, vận tốc máy 
bay phải là bao nhiêu? 

                                                                          ðS: a. 2775N; 3975N   b. 63m/s 
*Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1 .  Chọn phát  biểu sai 
 a) Vệ tinh nhân tạo chuyển ñộng tròn ñều quanh Trái ðất do lực hấp dẫn ñóng vai trò lực 
hướng tâm. 
 b) Xe chuyển ñộng vào một ñoạn ñường cong (khúc cua) , lực ñóng vai trò hướng tâm 
luôn là lực ma sát . 
 c) Xe chuyển ñộng ñều trên ñỉnh một cầu võng, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông 
góc ñóng vai trò lực hướng tâm. 
 d) Vật nằm yên ñối với mặt bàn nằm ngang ñang quay ñều quanh trục thẳng ñứng thì lực 
ma sát nghỉ ñóng vai trò lực hướng tâm. 
Câu 2.  ðiều nào sau ñây là ñúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển ñộng tròn ñều ? 
 a) Ngồi các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm. 
 b) Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật ñóng vai trò là  
lực hướng tâm. 
 c) Vật chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm. 
 d) Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ ñạo tại 
ñiểm khảo sát. 
Câu 3 . Một ôtô có khối lượng 1200kg chuyển ñộng ñều qua một ñoạn cầu vượt (coi là 
cung tròn) với tốc ñộ có ñộ lớn là 36km/h. Biết bán kính cong của ñoạn cầu vượt là 50m. 
Lấy g = 10m/s2. Áp lực của ôtô vào mặt ñường tại ñiểm cao nhất theo ñơn 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 hướng với trọng lực 
 b) khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hướng với trọng lực 
 c) Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt 
ñường và lực ma sát nghỉ 
 d) Lực hướng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an tồn  
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Câu 5 . Ở những ñoạn ñường vòng, mặt ñường ñược nâng lên một bên. Việc làm này nhằm 
mục ñích nào kể sau ñây? 
 a) Giới hạn vận tốc của xe  b) Tạo lực hướng tâm  
 c) Tăng lực ma sát   d. Cho nước mưa thốt dễ dàng. 
Câu 6 .  Chọn câu sai 
 a) Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển ñộng thẳng ñều nếu vật ñang chuyển 
ñộng 
 b) Vectơ hợp lực có hướng trùng với hướng của vectơ gia tốc vật thu ñược 
 c) Một vật chuyển ñộng thẳng ñều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau 
 d) Vệ tinh nhân tạo chuyển ñộng tròn quanh Trái ðất là do Trái ðất và Mặt Trăng tác 
dụng lên vệ tinh 2 lực cân bằng. 
Câu 7 . Một tài xế ñiều khiển một ôtô có khối lượng  
1000kgchuyển ñộng quanh  vòng tròn có bán kính 100m  
nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có ñộ lớn  
là 10m/s. Lực ma sát cực ñại giữa lốp xe và mặt ñường là  
900N. Ôtô  sẽ : 
 a) trượt vào phía trong của vòng tròn .  
 b) Trượt ra khỏi ñường tròn. 
 c) Chạy chậm lại vì tác dụng của lực li tâm.  
 d) Chưa ñủ cơ sở ñể kết luận  
Câu 8 . Một xe ñua chạy quanh một ñường tròn nằm ngang,  bán kính 250m. Vận tốc xe 
không ñổi có ñộ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103 kg . Lực hướng tâm tác dụng lên xe 
lúc này là  
 a) lực ñẩy của ñộng cơ  b) lực hãm 
 c) lực ma sát   d) lực của vô – lăng ( tay lái ) 
Câu 9 .Một xe ñua chạy quanh một ñường tròn nằm ngang,  bán kính 250m. Vận tốc xe 
không ñổi có ñộ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103 kg. ðộ lớn của lực hướng 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 ñược gắn vào một dây thừng dài 2m. Nếu vật ñó quay tự do 
thành một vòng tròn quanh trục thẳng ñứng gắn với ñầu dây thì sức căng của dây là bao 
nhiêu khi căng tối ña và vật có vận tốc 5m/s ? 
 a) 5,4N b) 10,8N  c) 21,6N  d) 50N  
Câu 11 . Một vật khối lượng m ñặt trên ñĩa quay ñều với vận tốc gócω . Vật ñã vạch nên 
ñường tròn bán kính R. Vật ñã chuyển ñộng tròn nên lực  ñóng vai trò lực hứơng tâm là: 
 a) Trọng lực    b) Phản lực của ñĩa 
 c) Lực ma sát nghỉ       d) Hợp lực của 3 lực trên. 
Câu 12  Trong thang máy, một người có khối lượng 60 kg  
ñứng yên trên một lực kế bàn. Lấy g = 10 m/s2.Thang máy ñi xuống nhanh dần ñều 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 lượng càng lớn thì rơi tự do càng chậm vì 
khối lượng lớn thì quán tính lớn. 

b) Nếu ñộ biến dạng ñàn hồi x của vật biến thiên theo thời gian thì lực ñàn hồi của vật 
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cũng biến thiên cùng quy luật với x 
 c) Nguyên tắc của phép cân với các quả cân là so sánh khối lượng của vật với khối lượng 
chuẩn thông qua so sánh trọng lực tác dụng lên chúng. 
 d) Mặt Trăng sẽ chuyển ñộng thẳng ñều nếu ñột nhiên lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và 
Trái ðất mất ñi.  

ðề kiểm Tra Các lực cơ học 
Câu 1  Chọn câu ñúng. 
  a) Khi vật trượt thẳng ñều trên mặt phẳng ngang thì ñộ lớn lực ma sát trượt bằng lực ma 
sát nghỉ. 
     b) Lực ma sát nghỉ chỉ tồn tại khi vật có xu hướng chuyển ñộng nhưng vẫn chưa chuyển 
ñộng ñược 
     c) ðộ lớn lực ma sát nghỉ cực ñại luôn bằng ñộ lớn lực ma sát trượt. 
     d) Trọng tâm của vật là ñiểm ñặt của trọng lượng. 
Câu 2 Chọn câu sai. 
 a) Trọng lực của một vật ñược xem gần ñúng là lực hấp dẫn của Trái ðất ñặt lên vật ñó. 
 b) Lực ma sát nghỉ chỉ tồn tại khi vật có xu hướng chuyển ñộng nhưng vẫn chưa chuyển 
ñộng ñược. 
 c) Lực ma sát trượt bao giờ cũng cân bằng với ngoại lực. 
 d) Lực hấp dẫn giữa Trái ðất và vệ tinh nhân tạo ñóng vai trò lực hướng tâm. 
Câu 3  Gọi P và Pbk là trọng lượng và trọng lượng biểu kiến của một vật. Hiện tượng giảm 
trọng lượng của vật ứng với trường hợp nào sau ñây. 
 a) P>Pbk   b) P<Pbk   c) P=Pbk   d) P ≠ Pbk 
Câu 4  Chọn câu ñúng. Khi tác dụng lực lên vật mà vật vẫn ñứng yên trên mặt sàn nằm 
ngang , lực ma sát nghỉ luôn 
 a) Cùng hướng với ngoại lực. 
 b) Có giá trị xác ñịnh và không thay ñổi. 
 c) Cân bằng với trọng lực. 
 d) Cân bằng với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc. 
Câu 5   Ôtô chuyển ñộng thẳng ñều 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 ñây chính xác nhất ? 
 a) Vật có khối lượng càng lớn thì rơi càng nhanh. 
 b) Khối lượng riêng một vật tùy thuộc khối lượng vật ñó. 
 c) Vật có khối lượng càng lớn thì càng khó thay ñổi vận tốc. 
 d) ðể ño khối lượng người ta dùng lực kế. 
Câu 7  Một vật khối lượng m ñặt trên ñĩa quay ñều với vận tốc góc ω . Vật ñã vạch nên 
ñường tròn bán kính R.Vật ñã chuyển ñộng tròn nên lực  ñóng 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 ñến bến B mất 3 giờ. Khi chạy về (ñộng cơ 
hoạt ñộng như lần ñi) thì mất 6 giờ. Nếu phà hỏng máy và trôi theo dòng nước thì từ A ñến 
B mất bao nhiêu thời gian? 
 a) 9 giờ     b) 12 giờ c)  15 giờ     d) 18 giờ      
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Câu 9.  Cùng một lúc, tại ñộ cao h, người ta ném một viên bi A và thả viên bi B rơi tự do. 
Biết mA = 2mB, bỏ qua sức cản không khí. ðiều nào sau ñây sẽ xảy ra. 
 a) Hai vật chạm sàn cùng một lúc. 
 b) A chạm sàn trước B  c)B chạm sàn trước A 

 d) A chạm sàn trước B hoặc B chạm sàn trước A tuỳ thuộc vận tốc ném bi A. 
Câu 10 . Chọn câu ñúng: 
 a) Chất ñiểm chuyển ñộng thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng 
bằng tốc ñộ trung bình. 
 b) Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển ñộng, do ñó bao giờ cũng có giá trị dương. 
 c) ðộ lớn vận tốc trung bình bằng tốc ñộ trung bình 
 d) ðộ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc ñộ tức thời 
Câu 11 . Phát biểu nào sau ñây về lực là ñúng. 
 a) Một vật chỉ chuyển ñộng khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó. 
 b) Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì vật luôn ñứng yên. 
 c) Vật chỉ thay ñổi vận tốc khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó. 
 d) Một vật ñang chuyển ñộng, nếu chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật chuyển 
ñộng chậm dần rồi dừng lại. 
Câu 12 . Chọn câu ñúng: Hệ qui chiếu phi quán tính là hệ qui chiếu: 
 a) Chuyển ñộng thẳng ñều so với hệ qui chiếu quán tính 
 b) ðứng yên so với hệ qui chiếu quán tính. 
 c) Chuyển ñộng có gia tốc so với vật ñang xét. 
 d) Chuyển ñộng có gia tốc so với hệ qui chiếu quán tính. 
Câu 13 . Chọn câu ñúng. Khi một vật ñược thả rơi tự do thì. 
 a) Lực cản của không khí nhỏ hơn trọng lượng của vật. 
 b) Quãng ñường ñi ñược tăng ñều theo thời gian. 
 c) Gia tốc của vật tăng ñều theo thời gian. 
 d) Vận tốc của vật tỉ lệ thuận với thời gian rơi. 
Câu 14 . Chọn câu sai khi nói về ñộ dời. 
 a) Véc tơ ñộ dời là một véc tơ nối vị trí ñầu và vị trí cuối của chất ñiểm chuyển ñộng. 
 b) Chất ñiểm ñi trên một ñường thẳng rồi quay về vị trí ban ñầu thì ñộ dời bằng 0. 
 c) ðộ dời có thể dương hoặc âm. 
 d) Véc tơ ñộ dời có ñộ lớn luôn luôn bằng quãng ñường ñi ñược của chất ñiểm. 
Câu 15 . ðiều khẳng ñịnh nào dưới ñây chỉ ñúng cho chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều ? 
  a/ Gia tốc của chuyển ñộng không ñổi ; 

b/ Vận tốc của chuyển ñộng là hàm bậc nhất của thời gian ;  
c / Vận tốc của chuyển ñộng tăng ñều theo thời gian . 
d) Quãng ñường ñi ñược của chuyển ñộng tăng ñều theo thời gian . 

Câu 16 : Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ A ñến B mất 3 giờ  ; AB cách nhau 36km 
. Nước chảy với vận tốc có ñộ lớn 4km/h . Vận tốc tương ñối của xà lan ñối với nước có ñộ 
lớn : 

a) 32km/h  b) 16km/h c) 12km/h d) 8km/h  
 
  
 
 

 
Họ và tên học sinh :………………………Trường:THPT……………………… ………… 

Chuyển ñộng ném ngang, ném xiên  10 
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Bài 1: một quả cầu ñựơc ném từ mặt ñất xiên góc 300 với vận tốc ban ñầu 15m/s. bỏ qua lực 
cản của không khí. Cho g=10m/s2 

a) viết các phương trình gia tốc, vận tốc và tọa ñộ của quả cầu theo thời gian 
b) xác ñịnh vị trí và vận tốc của quả cầu sau khi  ném 2s 
c) quả cầu sẽ ñạt ñộ cao tối ña là bao nhiêu khi chuyển ñộng  
d) bao lâu sau khi ném quả cầu trở về mặt ñất 
e) bao lâu sau khi ném quả cầu ở cách mặt ñất 8,8m? khi này vận tốc của quả cầu là bao 

nhiêu? 
Bài 2: từ ñỉnh một ngọn tháp cao 80m, một quả cầu ñược ném theo phương ngang với vận 
tốc ñầu 20m/s. 

a) viết phương trình tọa ñộ của quả cầu. xác ñịnh tọa ñộ của quả cầu sau khi ném 2s 
b) viết phương trình quỹ ñạo của quả cầu. quỹ ñạo này là ñường gì? 
c) Quả cầu chạm ñất ở vị trí nào? Vận tốc chạm ñất của quả cầu là bao nhiêu? 
                           ðS:  a) x=40m ; y=20m 
                                   c) 4s; 44,7m/s 

Bài 3: một vật ñược ném lên từ mặt ñất theo phương xiên góc. Tại ñiểm cao nhất của quỹ 
ñạo vật có vận tốc bằng nữa vận tốc ban ñầu và ñộ cao 0h =15m. Lấy g=10m/s2 

a) viết phương trình quỹ ñạo của vật 
b) tính tầm ném xa 
c) ở ñộ cao nào vận tốc của vật hợp với phương ngang một góc 300. tính ñộ lớn vận tốc 

lúc ấy 
                        ðS:  

Bài 4: một vật ñược ném theo phương ngang ở ñộ cao 25m với vận tốc ñầu 20m/s. Bỏ 
qua sức cản của không khí, lấy g=10m/s2. hỏi vận tốc của vật ngay trước lúc chạm ñất là 
bao nhiêu? 

  
Bài 5: từ một khí cầu ñang hạ thấp với vận tốc 2=2m/s, người ta phóng một vật thẳng 

ñứng hướng lên với vận tốc v’=18m/s ( so với mặt ñất) 
a) tính khoảng cách giữa khí cầu và vật khi vật lên ñến vị trí cao nhất 
b) sau bao lâu vật rơi trở lại gặp khí cầu? 

cho g=10m/s2     
    ðS:    a) 19,8m 
              b) 4s 

Bài 6: Người ta ném một hòn bi theo phương ngang với vận tốc ñầu là 15m/s, và rơi 
xuống ñất sau 4s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g=10m/s2. Hỏi hòn bi ñược ném ở ñộ 
cao nào và tầm bay xa là bao nhiêu? 

Bài 20**: một người ngồi dưới sàn nhà ném 1 viên bi lên 
bàn cao 1m với vận tốc 0V =2 10 m/s. ñể viên bi có thể rơi 

xuống bàn ở B xa mép bàn A nhất thì vận tốc 0V
uur

 phải nghiêng 
với phương ngang một góc là bao nhiêu? Tính AB và khoảng 
cách từ chổ ném O ñến chân bàn H. lấy g=10m/s2 

            ðS: 060α = ; AB=1m; OH=0,732m 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ðỘNG CỦA VẬT NÉM NGANG: 
Câu 1 . Một cậu bé ngồi trên 1 toa xe ñang chạy với vận tốc không ñổi và ném 1 quả bóng 

B 

H O 

A oV
uur
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lên theo phương thẳng ñứng. Bỏ qua sức cản không khí. Quả bóng rơi xuống chỗ nào ?  
a) Trước cậu bé  b) Bên cạnh cậu bé  
c) ðúng chỗ cậu bé d) Sau cậu bé 

Câu 2 . (h) Một quả bóng bàn ñược ñặt trên mặt bàn và ñược truyền một vận tốc ñầu theo 
phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ ñạo bóng khi rời bàn ? 

Câu 3 . Bi A có khối lượng gấp ñôi bi B. 
Cùng một lúc tại cùng một vị trí, bi A ñược 
thả rơi còn bi B ñược ném theo phương 

ngang với tốc ñộ vo. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới ñây là ñúng : 
 a) A chạm ñất trước B  b) cả hai ñều chạm ñất cùng lúc 
 c) A chạm ñất sau B  d) chưa ñủ thông tin ñể trả lời 
Câu 4 . Một quả bóng ñược ném theo phương ngang với vận tốc ñầu có ñộ lớn là vo = 20m/s 
từ ñộ cao 45m và rơi xuống ñất sau 3s. Hỏi tầm bay xa (theo phương 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 ñiểm cách mép bàn L = 1,50m 
(theo phương 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 ñiểm cách mép bàn L = 1,50m 
(theo phương ngang). Lấy g = 10m/s2. Tốc ñộ 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 ñược ném theo phương ngang với vận tốc ñầu có ñộ lớn là vo = 20m/s 
và rơi xuống ñất sau 3s. Hỏi quả bóng ñược ném từ ñộ 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 ñược ném ngang từ ñộ cao h = 9m. Vận tốc ban ñầu có ñộ 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 ñược ném từ ñộ cao h = 45m với vận tốc ñầu 0 20 /v m s=  theo phương 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 ñộ cao, vật I ñược ném ngang với vận tốc ñầu 0v

uur
, cùng lúc ñó 

vật II ñược thả rơi tự do không vận tốc ñầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào ñúng? 
 a) Vật I chạm ñất trước vật II.      
 b) Vật I chạm ñất sau vật II 
 c) Vật I chạm ñất cùng một lúc với vật II. 
 d) Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mội vật. 
Câu 11 .Một người chạy bộ với vận tốc có ñộ lớn không ñổi v xuyên qua một rừng thông. 
Khi người ñó vừa chạy tới bên dưới một gốc thông thì có một trái thông từ cây ñó rơi thẳng 
xuống từ ñộ cao h ( bỏ qua ma sát). Hỏi khi trái thông vừa chạm xuống ñất người chạy bộ 

cách trái thông  một khoảng là bao nhiêu? a) 
22hv

g
 b)   

2

2
hv

g
  c)   

22
gh

v
 

a) 
  b)  c) d) 
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 d)  
2

2

2gh

v
 

Câu 12 Một vật ñược ném ngang với tốc ñộ 30 m/s ở ñộ 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                           Câu 13  Một vật ñược ném 
theo phương ngang với vận tốc 0V

uur
 từ ñộ cao h so với mặt ñất. Chọn hệ trục toạ ñộ Oxy sao 

cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 0V
uur

, Oy hướng thẳng ñứng xuống dưới, gốc 
thời gian là lúc ném. 
Phương trình quỹ ñạo 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 ñược ném theo phương ngang với vận tốc  

0V
uur

 từ ñộ cao h so với mặt ñất. Chọn hệ trục toạ ñộ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, 
Ox theo phương vận tốc ban ñầu, Oy hướng thẳng ñứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc 
ném. ðộ lớn vận tốc của vật tại thời ñiểm t xác ñịnh 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 ñược ném theo phương ngang với vận tốc 0V
uur

 từ ñộ cao h so với mặt ñất. 

Chọn hệ trục toạ ñộ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 0V
uur

,  Oy hướng 
thẳng ñứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Thời gian chuyển ñộng của vật từ lúc ném 

ñến lúc chạm ñất xác ñịnh bằng biểu thức:  a) 2h
t

g
=  b) 

2

h
t

g
=  c) h

t
g

=  d) 

2g
t

h
=  

Câu 16 Một vật ñược ném theo phương ngang với vận tốc 0V
uur

 từ ñộ cao h so với mặt ñất. 

Chọn hệ trục toạ ñộ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 0V
uur

, Oy hướng 
thẳng ñứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. 
Tầm xa L tính theo phương ngang xác ñịnh 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 ñược ném theo phương ngang với tốc ñộ 0 10 /V m s=  từ ñộ cao h so với mặt 

ñất. Chọn hệ trục toạ ñộ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 0V
uur

, Oy 
hướng thẳng ñứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Phương trình quỹ ñạo 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=  
 
  
 
 

 
Họ và tên học sinh :……………………Trường:THPT……………………… ………… 
 

 

CHỦ ðỀ 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ  
CÁC LỰC CƠ HỌC VÀ BA ðỊNH LUẬT NEWTON  

 
 11 
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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 k1/k2. 
Bài giải: 

                                            
Khi gắn vật lò xo dài thêm ñoạn ∆l. Ở vị trí cân bằng  

                        
mglKPF0 =∆⇔=

→→

 
Với lò xo 1: k1∆l1 = m1g          (1)                                                                 
Với lò xo 1: k2∆l2 = m2g          (2) 
Lập tỷ số (1), (2) ta ñược                               

                   
2

2

3

5,1

2

l

l
.

m

m

K

K

1

2

2

1

2

1 ==
∆
∆

=
      

 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 1, 2 
Moät oâtoâ ñang chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi vaän toác v0 thì taøi xeá ñaïp 
thaéng vaø oâtoâ chaïy theâm ñöôïc 48m thì ngöøng laïi. Bieát löïc ma saùt baèng 
0,06 troïng löïc cuûa oâtoâ. g= 10m/s2. 
Caâu 1 Gia toác chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ treân ñoaïn ñöôøng 48m coù trò soá: 
 A. 0,06m/s2 B. 0,6m/s2 C. 1m/s2 D. Trò soá 
khaùc 
Caâu 2 Vaän toác v0 coù trò soá 
 A. 5,36m/s B. 2,4m/s C. 7,58m/s D. 9,79m/s 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 3, 4 
Moät vaät khoái löôïng m seõ tröôït ñeàu treân moät maët nghieâng goùc α khi chòu 
taùc duïng cuûa löïc F höôùng song song vôùi maët nghieâng.Cho m= 100kg; α= 
300; F= 600N; g= 10m/s2 
Caâu 3 Löïc ma saùt taùc duïng leân vaät coù giaù trò: 
 A. 866N B. 100N C. 766N D. 700N 
Caâu 4 Khi löïc F trieät tieâu, ms vaãn toàn taïi. Vaät seõ tröôït xuoáng vôùi gia toác 
coù ñoä lôùn: 
 A. 4m/s2 B. 5m/s2  C. 2,5m/s2 D. 2m/s2 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 5, 6 
Moät vaät khoái löôïng m= 5kg chuyeån ñoäng ñi leân maët phaúng nghieâng goùc 
α. Heä soá ma saùt giöõa caùc maët tieáp xuùc cuûa vaät vaø maët nghieâng laø k= 
0,2. Cho g= 10m/s2. 
Caâu 5 Cho sinα= 0,6. Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït khi vaät ñi leân laø: 



  -  ðT: 01689.996.187                  Diễn ñàn: http://lophocthem.net    -   vuhoangbg@gmail.com                     

 

 
57 

 A. 8N B. 6N C. 10N D. 40N 
Caâu 6 Cho sinα= 0,6. Ñeå vaät ñi leân vôùi gia toác baèng 1m/s2 thì löïc F coù 
ñoä lôùn laø: 
 A. 38N B. 58N C. 27N D. 43N 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 7, 8 
Coù hai vaät cuøng ñoä cao h so vôùi maët ñaát ñöôïc neùm ngang cuøng luùc. 
Caâu 7 Choïn caâu ÑUÙNG. 
A. Vaät ñöôïc neùm vôùi vaän toác lôùn seõ chaïm ñaát tröôùc. 
B. Vaät ñöôïc neùm vôùi vaän toác nhoû seõ chaïm ñaát tröôùc. 
C. Thôøi gian vaät chaïm ñaát tæ leä vôùi khoái löôïng cuûa hai vaät. 
D. Thôøi gian vaät chaïm ñaát tæ leä vôùi caên baäc 2 cuûa ñoä cao. 
Caâu 8 Choïn caâu SAI. 
A. Taàm xa cuûa caùc vaät tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng khi 2 vaät ñöôïc neùm ñi 
cuøng vaän toác. 
B. Taàm xa cuûa caùc vaät tæ leä vôùi vaän toác ñöôïc neùm. 
C. Taàm xa cuûa caùc vaät tæ leä vôùi caên baäc 2 cuûa ñoä cao. 
D. Taàm xa cuûa caùc vaät phuï thuoäc ñoä cao vaø vaän toác ban ñaàu. 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 9, 10 
Moät maùy bay bay theo phöông ngang ôû ñoä cao 10km vôùi vaän toác 
720km/h. Cho g= 10m/s2. 
Caâu 9 Ñeå thaû bom truùng muïc tieâu, phi coâng phaûi thaû bom caùch muïc 
tieâu ( theo phöông naèm ngang) moät khoaûng laø: 
 A. 8944m B. 6325m C. 10000m D. B ñuùng 
Caâu 10 Vaän toác cuûa quaû bom khi chaïm ñaát laø: 
 A. 200m/s B. 450m/s C. 245m/s D. 490m/s 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 11, 12 
Moät vaät ñöôïc neùm ngang ôû ñoä cao 20m, khi chaïm ñaát coù vaän toác 
25m/s. Laáy g= 10m/s2. 
Caâu 11 Vaän toác ban ñaàu cuûa vaät laø: 
 A. 32m/s B. 20m/s C. 15m/s D. 5m/s 
Caâu 12 Taàm xa cuûa vaät laø: 
 A. 50m B. 30m C. 64m D. 40m 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 13, 14, 15 
Moät vieân bi saét ñöôïc neùm ngang töø ñoä cao 80m. Sau 3s, vecto vaän toác 
hôïp vôùi phöông ngang goùc 450. Laáy g= 10m/s2. 
Caâu 13 Vaän toác ban ñaàu cuûa vieân bi laø: 
 A. 40m/s B. 30m/s C. 25m/s D. 20m/s 
Caâu 14 Vaän toác vieân bi sai khi neùm 3s laø: 
 A. 56m/s B. 35,6m/s C. 42,4m/s D. 28,3m/s 
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Caâu 15 Goùc hôïp bôøi vecto vaän toác khi chaïm ñaát vôùi phöông naèm ngang 
laø  
 A. 530 B. 0,29π  C. Arcsin0,8 D. Taát caû 
ñuùng 
Caâu 16 Choïn caâu SAI 
A. Khi xe qua khuùc quanh, löïc höôùng taâm taùc duïng leân xe laø löïc ma saùt 
nghæ. 
B. Vaän toác cuûa veä tinh nhaân taïo khoâng phuï thuoäc khoái löôïng cuûa veä 
tinh. 
C. Vaän toác cuûa veä tinh caøng lôùn khi veä tinh caøng xa Traùi Ñaát. 
D. Khi oâtoâ qua caàu voàng xuoáng thì löïc neùn cuûa oâtoâ leân caàu lôùn hôn 
troïng löôïng cuûa oâtoâ. 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 17, 18, 19 
Moät vieân bi saét khoái löôïng 100g ñöôïc noái vaøo ñaàu A cuûa sôïi daây coù 
chieàu daøi OA= 1m. Quay cho vieân bi chuyeån ñoäng troøn ñeàu trong maët 
phaúng thaúng ñöùng quanh O vôùi vaän toác 60 voøng/ phuùt. Laáy g= 10m/s2. 
Caâu 17 Söùc caêng cuûa daây OA khi vieân bi ôû vò trí cao nhaát laø: 
 A. 6N B. 4N C. 3N D. 5N 
Caâu 18 Söùc caêng cuûa daây OA khi vieân bi ôû vò trí thaáp nhaát laø:  
 A. 4N B. 6N C. 3N D. 5N 
Caâu 19 Söùc caêng cuûa daây OA khi vieân bi ôû trong maët phaúng naèm ngang 
qua O: 
 A. 2N B. 4N C. 0N D. 3N 
���� ÑEÀ BAØI SAU DUØNG CHO CAÙC CAÂU 20, 21, 22 
Moät maùy bay bieåu dieãn nhaøo loän treân voøng troøn naèm trong maët phaúng 
coù baùn kính 500m vôùi vaän toác 150m/s. Khoái löôïng cuûa phi coâng baèng 
60kg. Laáy g=10 m/s2. 
Caâu 20 Löïc eùp cuûa phi coâng leân gheá khi qua vò trí thaáp nhaát laø: 
 A. 2700N B. 3300N C. 2100N D. 600N 
Caâu 21 Löïc eùp cuûa phi coâng leân gheá khi qua vò trí cao nhaát laø: 
 A. 2100N B. 600N C. 2700N D. 3300N 
Caâu 22 ÔÛ vò trí cao nhaát, muoán löïc eùp cuûa phi coâng leân gheá baèng 0 thì 
vaän toác cuûa maùy bay laø: 
 A. 70,7m/s B. 77m/s C. 105,6m/s D. Trò soá khaùc  

CAÂU ÑAÙP 

AÙN 

CAÂU ÑAÙP AÙN 

1 B 12 B 
2 C 13 B 
3 B 14 C 
4 A 15 D 
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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 

 
 

  
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 
I.Phương pháp Bài toán :  Xác ñịnh lực tác dụng và các ñại lượng ñộng học của chuyển 
ñộng  
 

� Xác ñịnh lực bằng các ñại lượng ñộng học và ngược lại  
- Nhận ra các lực tác dụng lên vật  
- Viết phương trình ñịnh luật II Newton 
- amF .=Σ (*) 

� Chiếu (*) lên hướng chuyển ñộng.Thực hiện tính toán 

� Áp dụng : 
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1

.  

Dạng 1: cắt ghép lò xo 
Bài 1. lò xo khối lượng không ñáng kể, ñộ cứng lần lượt là k1 = 100 N/m, k2 = 150 N/m, có 
cùng ñộ dài tự nhiên L0 = 20 cm ñược treo thẳng ñứng như hình vẽ. ðầu dưới 2 lò xo nối 

với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s2. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng. 

 
Bài giải: 

Chuyển ñộng của hệ vật  12 
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Khi cân bằng: F1 + F2 = p 
Với F1 =  K1∆l;           F2 = K2∆1  
nên  (K1 + K2) ∆l = P 
 

)m(04,0
250

10.1

KK

P
l

21

==
+

=∆⇒
  

Vậy chiều dài của lò xo là:   
L = l0 + ∆l = 20 + 4 = 24 (cm) 

Dạng 2: bài toán hệ nhiều vật: 
Ví duj1.o một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái ñứng yên sau 100s ô tô ñạt vận tốc V = 
36km/h. Khối lượng 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 hướng và chiều như hình vẽ                  
Ta có gia tốc của xe là:  

)s/m(1,0
100

010

t

VV
a 20 =

−
=

−
=

 
Theo ñịnh luật II Newtơn :   

                                      
→→→

=+ amfF ms  
                                      F − fms = ma 
                                      F = fms + ma 
                                          = 0,01P + ma 
                                          = 0,01(1000.10 + 1000.0,1)  
                                          = 200 N 
 
Ví dụ 2 vật B có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang và ñược nối với nhau bằng dây không 
dẫn, khối lượng không ñáng kể. Khối lượng 2 vật là mA = 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng vào 
vật A một lực F = 9N theo phương 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 ñộng. 
Bài giải:  
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ðối với vật A ta có: 

          
→→→→→→

=++++ 11ms1111 amFTFNP  
Chiếu xuống Ox ta có: F − T1 − F1ms = m1a1 
Chiếu xuống Oy ta ñược: −m1g + N1 = 0  
Với F1ms = kN1 = km1g 

⇒  F − T1 − k m1g = m1a1     (1) 
* ðối với vật B:  

          
→→→→→→

=++++ 22ms2222 amFTFNP  
Chiếu xuống Ox ta có:  T2 − F2ms = m2a2 
Chiếu xuống Oy ta ñược: −m2g + N2 = 0  
Với F2ms = k N2 = k m2g 

⇒    T2 − k m2g = m2a2    (2) 

⇒ Vì T1 = T2 = T và a1 = a2 = a nên: 
              F - T − k m1g = m1a    (3) 
             T − k m2g = m2a    (4) 
Cộng (3) và (4) ta ñược  F − k(m1 + m2)g = (m1+ m2)a    

2

21

21 s/m1
12

10).12(2,09

mm

g).mm(F
a =

+
+−

=
+

+µ−
=⇒

 
 Vd3. :Hai vật cùng khối lượng m = 1kg ñược nối với nhau bằng sợi dây không dẫn và khối 

lượng không ñáng kể. Một trong 2 vật chịu tác ñộng của lực kéo 
→
F  hợp với phương ngang 

góc a = 300 . Hai vật có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang góc a = 300 
Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu ñược lực căng lớn nhất là 10 

N. Tính lực kéo lớn nhất ñể dây không ñứt. Lấy 3  = 1,732. 

 
Bài giải:  

 
 
Vật 1 có :  

→→→→→→
=++++ 11ms1111 amFTFNP  

Chiếu xuống Ox ta có: F.cos 300 − T1 − F1ms = m1a1 
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Chiếu xuống Oy         : Fsin 300 − P1 + N1 = 0 

Và F1ms = k N1 = k(mg − Fsin 300) 

⇒ F.cos 300 − T1k(mg − Fsin 300) = m1a1     (1) 
Vật 2:  

→→→→→→
=++++ 22ms2222 amFTFNP  

Chiếu xuống Ox ta có:   T − F2ms = m2a2 
Chiếu xuống Oy         :   −P2 + N2 = 0 
Mà F2ms = k N2 = km2g 
⇒ T2 − k m2g = m2a2 
Hơn nữa vì m1 = m2 = m; T1 = T2 = T ; a1 = a2 = a  

⇒ F.cos 300 − T − k(mg − Fsin 300) = ma      (3) 
⇒  T − kmg = ma                    (4) 
Từ (3) và (4)  

·m

00

t
2

)30sin30(cosT
T ≤

µ+
=⇒

 

20

2

1
268,0

2

3

10.2

30sin30cos

T2
F

00
·m =

+

=
µ+

≤

 
Vậy Fmax = 20 N 
Dạng 3: hệ vật có ròng rọc 
Vd1. 
Hai vật A và B có khối lượng lần lượt là mA = 600g, mB = 400g ñược nối với nhau bằng sợi 
dây nhẹ không dãn và vắt qua ròng rọc cố ñịnh như hình vẽ. Bỏ qua khối lượng của ròng 

rọc và lực ma sát giữa dây với ròng rọc. Lấy g = 10m/s2. Tính gia tốc chuyển ñộng của mối 
vật. 

    
Bài giải: 

   
Khi thả vật A sẽ ñi xuống và B sẽ ñi lên do mA > mB và 
TA = TB = T 
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aA = aB = a 
ðối với vật A: mAg − T = mA.a 
ðối với vật B: −mBg + T = mB.a 
* (mA − mB).g = (mA + mB).a 

2

BA

BA s/m210.
400600

400600
g.

mm

mm
a* =

+
−

=
+

−
=

 
Bài 8:  
Ba vật có cùng khối lượng m = 200g ñược nối với nhau bằng dây nối không dãn như hình 

vẽ. Hệ số ma sát trượt gjữa vật và mặt bàn là µ = 0,2. Lấy g = 10m/s2. Tính gia tốc khi hệ 
chuyển ñộng. 

     
Bài giải: 

    
Chọn chiều như hình vẽ. Ta có: 

      
→→→→→→→→→→→→

=++++++++++ aMPTTNPFTTNPF 11222ms234333  
Do vậy khi chiếu lên các hệ trục ta có: 
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=−−

=−
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=µ−

=−
⇒

ma3mg2mg

ma3F2mg ms

 
2s/m210.

3

2,0.21
g.

3

21
a =

−
=

µ−
=⇒

 
Dạng 4: Mặt phẳng nghiêng 
Vd1.  
Một xe trượt không vận tốc ñầu từ ñỉnh mặt phẳng nghiêng góc α = 300. Hệ số ma sát trượt 
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là µ = 0,3464. Chiều dài mặt phẳng nghiêng là l = 1m. lấy g = 10m/s2 và  
3  = 1,732 Tính gia tốc chuyển ñộng 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: − Pcoxα + N = 0  
⇒ N = mg coxα              (1) 
Chiếu lên trục Ox : Psinα − Fms = max 
⇒ mgsinα − µN = max         (2) 
từ (1) và (2) ⇒ mgsinα − µ mg coxα = max 
⇒ ax = g(sinα − µ coxα) 

          = 10(1/2 − 0,3464. 3 /2) = 2 m/s2 

Vd2 :Cần tác dụng lên vật m trên mặt phẳng nghiêng góc α một lực F bằng bao nhiêu ñể vật 
nằm yên, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , khi biết vật có xu hướng trượt 
xuống. 

   
Bài giải: 
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Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. 
Áp dụng ñịnh luật II Newtơn ta có :  

0FNPF ms =+++
→→→→

 
Chiếu phương trình lên trục Oy: N − Pcoxα − Fsinα = 0  
⇒  N = Pcoxα + F sinα 
      Fms = kN = k(mgcoxα + F sinα) 
Chiếu phương trình lên trục Ox : Psinα − F coxα − Fms = 0 
⇒  F coxα = Psinα − Fms = mg sinα − kmg coxα − kF sinα 

α+
−α

=
α+α

α−α
=⇒

ktg1

)ktg(mg

sinkcos

)kcox(sinmg
F

 
 Vd3 :Xem hệ cơ liên kết như hình vẽ 
m1 = 3kg; m2 = 1kg; hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ = 0,1 ; α = 300; g = 

10 m/s2 
Tính sức căng của dây? 

   
Bài giải:  

   
Giả thiết m1 trượt xuống mặt phẳng nghiêng và m2 ñi lên, lúc ñó hệ lực có chiều như hình 
vẽ. Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều nên với chiều dương ñã chọn, nếu ta tính ñược a > 0 thì 
chiều chuyển ñộng ñã giả thiết là ñúng. 
ðối với vật 1:   

→→→→→
=+++ 11ms11 amFTNP  

Chiếu hệ xOy ta có: m1gsinα − T − µN = ma 
                              − m1g coxα + N = 0 
*    m1gsinα − T − µ m1g coxα = ma          (1) 
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ðối với vật 2:  
→→→

=+ 2222 amTP  
⇒ −m2g + T = m2a                       (2) 
Cộng (1) và (2) ⇒ m1gsinα − µ m1g coxα = (m1 + m2)a 

)s/m(6,0
4

10.1
2

3
3.1,0

2

1
.10.3

mm

gmcosmsingm
a

2

21

211

≈
−−

=

+
−αµ−α

=⇒

 
Vì a > 0, vậy chiều chuyển ñộng ñã chọn là ñúng 
* T = m2 (g + a) = 1(10 + 0,6) = 10,6 N 
Dạng 5 : ném trên sườn đồi 

 Vd1 :Sườn ñồi có thể coi là mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng a = 300 so với trục Ox nằm 
ngang. Từ ñiểm O trên sườn ñồi người ta ném một vật nặng với vận tốc ban ñầu V0 theo 
phương Ox. Tính khoảng cách d = OA từ chỗ ném ñến ñiểm rơi A của vật nặng trên sườn 

ñồi, Biết V0 = 10m/s, g = 10m/s2. 

     
 
Bài giải: 

    
Chọn hệ trục như hình vẽ. 
Phương trình chuyển ñộng và phương trình quỹ ñạo là: 

                        






=

=

2

0

gt
2

1
y

tVx

 
Phương trình quỹ ñạo 

                
)1(x

V

g

2

1
y 2

2
0

=
 

Ta có: 





α==

α==

sindOKy

cosdOHx

A

A

  
Vì A nằm trên quỹ ñạo của vật nặng nên xA và yA nghiệm ñúng (1). Do ñó: 
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2

2
0

)cosd(
V

g

2

1
sind α=α

 

m33,1
30cos

30sin
.

10

10.2

cos

sin
.

g

V2
d

0

022
0 ==

α
α

=⇒
 

 
Vd2 :Một hòn ñá ñược ném từ ñộ cao 2,1 m so với mặt ñất với góc ném a = 450 so với mặt 
phẳng nằm ngang. Hòn ñá rơi ñến ñất cánh chỗ ném theo phương ngang một khoảng 42 m. 
Tìm vận tốc của hòn ñá khi ném ? 
Hướng dẫn: 
Chọn gốc O tại mặt ñất. Trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng ñứng hướng lên (qua ñiểm 
ném). Gốc thòi gian lúc ném hòn ñá. 
Các phương trình của hòn ñá 

         x = V0 cos450t                                 (1) 

        y = H + V0sin 450t − 1/2 gt2             (2) 

        Vx = V0cos450                                (3) 

          Vy = V0sin450 − gt                         (4) 
Từ (1)  

0
0 45cosV

x
t =⇒

 
Thế vào (2) ta ñược :  

)5(
45cosV

x
.g

2

1
x.45tg4  y

022
0

2
0 −+=

 
Vận tốc hòn ñá khi ném  
Khi hòn ñá rơi xuống ñất y = 0, theo bài ra x = 42 m. Do vậy 

)s/m(20

421.
2

2

9.442

Hx.45tg45cos

2

g
.x

V

0
45cosV

x
g

2

1
x45tgH

00
0

022
0

2
0

=
+

=
+

=⇒

=−+⇒

 
Vd5 :Một máy bay ñang bay ngang với vận tốc V1 ở ñộ cao h so với mặt ñất muốn thả bom 
trúng một ñoàn xe tăng ñang chuyển ñộng với vận tốc V2 trong cùng 2 mặt phẳng thẳng 
ñứng với máy bay. Hỏi còn cách xe tăng bao xa thì cắt bom (ñó là khoảng cách từ ñường 
thẳng ñứng qua máy bay ñến xe tăng) khi máy bay và xe tăng chuyển ñộng cùng chiều. 
Bài giải:  
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Chọn gốc toạ ñộ O là ñiểm cắt bom, t = 0 là lúc cắt bom.  
Phương trình chuyển ñộng là: 

x = V1t       (1) 

y = 1/2gt2     (2) 
Phương trình quỹ ñạo: 

2

2
0

x
V

g

2

1
y =

 
Bom sẽ rơi theo nhánh Parabol và gặp mặt ñường tại B. Bom sẽ trúng xe khi bom và xe 
cùng lúc ñến B 

     và    
g

h2

g

y2
t ==⇒

 g

h2
Vx 1B =

 
Lúc t = 0 còn xe ở A   

g

h2
 Vt V AB 22 ==⇒

 
* Khoảng cách khi cắt bom là :  

)=−=−= 2V(V
g

h2
)VV(ABHBHA 121

 
Vd6:Từ ñỉnh một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng β so với phương ngang, người ta ném 
một vật với vận tốc ban ñầu V0 hợp với phương ngang góc α . Tìm khoảng cách l dọc theo 
mặt phẳng nghiêng từ ñiểm ném tới ñiểm rơi. 
    

    
Bài giải;  
Các phương thình toạ ñộ của vật: 

)2(

gt2

1
tsinVHy

)1(tcosVx

20

0









−α+=

α=

 
Từ (1)  

α
=⇒

cosV

x
t

0               
Thế vào (2) ta ñược: 

(3)           
cosV

x
g

2

1
xtgHy

22
0

2

α
−α+=

  
Ta có toạ ñộ của ñiểm M:      

 



β−=

β=

sinlHy

coslx

M

M

 
Thế xM, yM vào (3) ta ñược:   
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α
β

−βα+=β−
22

0

22

cosV2

cosgl
cosltgHsinlH

 

β

β+α
α=

β
βα+βα

α=

β
β+βα

α=⇒

2

2
0

2

2
0

2

22
0

cosg

)sin(
cosV2

cosg

sincoscossin
cosV2

cosg

sincostg
.cosV2l

 
Vd7:Ở một ñồi cao h0 = 100m người ta ñặt 1 súng cối nằm ngang và muốn bắn sao cho quả 
ñạn rơi về phía bên kia của toà nhà và gần bức tường AB nhất. Biết toà nhà cao h = 20 m và 

tường AB cách ñường thẳng ñứng qua chỗ bắn là l = 100m. Lấy g = 10m/s2. Tìm khoảng 
cách từ chỗ viên ñạn chạm ñất ñến chân tường AB. 

    
Bài giải: 

    
Chọn gốc toạ ñộ là chỗ ñặt súng, t = 0 là lúc bắn. 
Phương trình quỹ ñạo  

2

2
0

x
V

g

2

1
 y =

 
ðể ñạn chạm ñất gần chân tường nhất thì quỹ ñạo của ñạn ñi sát ñỉnh A của tường nên   

       

2
A2

0

A x
V

g

2

1
 y =

                  

s/m25100.
80.2

10.1
x.

y

g

2

1
V A

A
0 ===⇒

 
Như vậy vị trí chạm ñất là C mà  

)m(8,11
10

100.2
25

g

h2
V

g

y.2
Vx 0

C
0C ====

 
Vậy khoảng cách ñó là: BC = xC − l = 11,8 (m) 
Vd8:Một vật ñược ném lên từ mặt ñất theo phương xiên góc tại ñiểm cao nhất của quỹ ñạo 

vật có vận tốc bằng một nửa, vận tốc ban ñầu và ñộ cao h0 =15m. Lấy g = 10m/s2. 
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Tính ở ñộ lớn vận tốc 
 
Bài giải: 

    
Chọn: Gốc O là chỗ ném 
* Hệ trục toạ ñộ xOy 
* T = 0 là lúc ném 
Vận tốc tại 1 ñiểm   

yx VVV +=  
Tại S: Vy = 0  

α==⇒ cosVVV oxs  
Mà  

oo
s 60

2

1
cos

2

V
V =α⇒=α⇒=

 
Và  

( )
s/m20

2
3

15x10x2

sin

gy2
V

g2

sinV
y s

o

2
o

x ==
α

=⇒
α

=

 
Vd9:Em bé ngồi dưới sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao h = 1m với vận tốc  

V0 = 102  m/s. ðể viên bi có thể rơi xuống mặt bàn ở B xa mép bàn A nhất thì vận tốc oV  
phải nghiêng với phương ngang 1 góc α bằng bao nhiêu? 

Lấy g = 10m/s2. 

    
Bài giải:  

   
 ðể viên bi có thể rơi xa mép bàn A nhất thì quỹ ñạo của viên bi phải ñi sát A.  

Gọi 1V  là vận tốc tại A và hợp với AB góc α1 mà: 
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 g

2sinV
AB 1

2 α
=

 
(coi như ñược ném từ A với AB là tầm 
ðể AB lớn nhất thì  

4
12sin 11

π
=α⇒=α

 
Vì thành phần ngang của các vận tốc 
ñều bằng nhau V0cosα = V.cosα1 

 
1

o

cos.
V

V
cos α=α⇒

 
Với  

 








=α

−=

2

1
cos

gh2VV

1

2
o

  
Nên  

( ) 2

1

102

1x10

2

1

V

gh

2

1

2

1
.

V

gh2V
cos

22
oo

2
o =−=−=

−
=α

  
o60=α⇒  

 
Vd10 :Một bàn nằm ngang quay tròn ñều với chu kỳ T = 2s. Trên bàn ñặt một vật cách trục 
quay R = 2,4cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu bằng bao nhiêu ñể vật không trượt 

trên mặt bàn. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10 
Bài giải:  

    
Khi vật không trượt thì vật chịu tác dụng của 3 lực:  

 nghØF;N,P ms  
Trong ñó:  

0NP =+  
Lúc ñó vật chuyển ñộng tròn ñều nên  msF  là lực hướng tâm: 







µ=

=

)2(mg.F

)1(RmwF

ms

2
ms

 

g

Rw
g.Rw

2
2 ≥µ⇒µ≤⇒

 
Với w = 2π/T = π.rad/s  

25,0
10

25,0.2

=
π

≥µ⇒
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Vậy µmin = 0,25 
Vd11 :Một lò xo có ñộ cứng K, chiều dài tự nhiên l0, 1 ñầu giữ cố ñịnh ở A, ñầu kia gắn 
vào quả cầu khối lượng m có thể trượt không ma sát trên thanh (∆) nằm ngang. Thanh (∆) 
quay ñều với vận tốc góc w xung quanh trục (A) thẳng ñứng. Tính ñộ dãn của lò xo khi l0 = 
20 cm; w = 20π rad/s; m = 10 g ; k = 200 N/m 

     
Bài giải: 

    
Các lực tác dụng vào quả cầu 

 dhF;N;P  
 

( )
( )

2
o

2

o
22

o
2

mwK

lmw
l

lmwmwKl

llmwlK

−
=∆⇒

=−∆⇒

∆+=∆

 
với k > mw2 

( )
( )

m05,0
20.01,0200

2,0.20.01,0
l

2

2

=
π−

π
=∆

 
Vd12 :Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 8m, nằm trong mặt phẳng thẳng ñứng. Một 

người ñi xe ñạp trên vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 80 kg. Lấy g = 9,8m/s2 
tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại ñiểm cao nhất với vận tốc tại ñiểm này là v = 10 m/s. 
Bài giải:  

Các lực tác dụng lên xe ở ñiểm cao nhất là N;P  
Khi chiếu lên trục hướng tâm ta ñược 

N2168,9
8

10
80g

R

v
mN

R

mv
NP

22

2

=







−=








−=⇒

=+

 
Vd13 :Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 100g ñược buộc vào ñầu 1 sợi dây dài l = 1m 
không co dãn và khối lượng không ñáng kể. ðầu kia của dây ñược giữ cố ñịnh ở ñiểm A 
trên trụ quay (A) thẳng ñứng. Cho trục quay với vận tốc góc w = 3,76 rad/s. Khi chuyển 

ñộng ñã ổn ñịnh hãy tính bán kính quỹ ñạo tròn của vật. Lấy g = 10m/s2. 
Bài giải:  
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Các lực tác dụng vào vật P;T  
Khi (∆) quay ñều thì quả cầu sẽ chuyển ñộng tròn ñều trong mặt phẳng nằm ngang, nên hợp 
lực tác dụng vào quả cầu sẽ là lực hướng tâm. 

TPF +=   
với 

  





=

⊥

RmwF

PF
2

 

g

Rw

mg

F
tgvà 

2

== α
 

 R = lsinα 

α
α

=
α

=α⇒
cos

sin

g

sinlw
tg

2

 
Vì  

o

22
45707,0

1.76,3

10

lw

g
cos0 =α⇒===α⇔≠α

 
Vậy bán kính quỹ ñạo  R = lsinα = 0,707 (m) 
  
Vd14 :Chu kỳ quay của mặt băng quanh trái ñất là T = 27 ngày ñêm. Bán kính trái ñất là R0 
= 6400km và Trái ñất có vận tốc vũ trụ cấp I là v0 = 7,9 km/s. Tìm bán kính quỹ ñạo của 
mặt trăng. 
Bài giải: 
Mặt trăng cũng tuân theo quy luật chuyển ñộng của vệ tinh nhân tạo. 
Vận tốc của mặt trăng 

  R

GM
v o=

 
Trong ñó M0 là khối lượng Trái ñất và R là bán kính quỹ ñạo của mặt trăng. 
Vận tốc vũ trụ cấp I của Trái ðất 

( ) ( )
( )

km10.38R

14,3.4

9,7x24.3600.27.6400

4

v.TR
R

R

R

Tv

R2

R.
T

2
v;

R

R

v

v

R

GM
v

5

2

22

2

2
oo3o

o

o

o

o

o
o

=⇒

=
π

=⇒=
π

⇒

π
==⇒

=
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Vd15 :Quả cầu m = 50g treo ở ñầu A của dây OA dài l = 90cm. Quay cho quả cầu chuyển 
ñộng tròn trong mặt phẳng thẳng ñứng quanh tâm O. Tìm lực căng của dây khi A ở vị trí 

thấp hơn O. OA hợp với phương thẳng ñứng góc α = 60o và vận tốc quả cầu là 3m/s, g = 

10m/s2. 
 
Bài giải:  

   
Ta có dạng:  

→
= amP;T  

Chiếu lên trục hướng tâm ta ñược 

N75,0
93

2

1
x1005,0

R

v
60cosgmT

R

v
mmaht60cosPT

22
0

2
o

=







+=








+=⇒

==−

 
*Bài tập vận dụng: 
Bài 1: vật khối lượng m=1kg ñược kéo chuyển ñộng theo phương ngang bởi lực F

ur
hợp với 

phương ngang một góc α =300 , ñộ lớn của lực F=2N. biết sau khi bắt ñầu chuyển ñộng 
ñược 2s, vật ñi ñược quãng ñường 1,66m. cho g=10m/s2, 3 =1,73 

a) Tính hệ số ma sát trượt k giữa vật và sàn 
b) Tính lại k nếu với lực F

ur
nói trên vật chuyển ñộng thẳng ñều. 

                                     ðS: a) k=0,1 
                                            b) k=0,19 
Bài 2: một buồng thang máy khối lượng 1tấn, chuyển ñộng ñi lên từ trạng thái ñứng yên tại 
mặt ñất. trong giai ñoạn ñầu, thang máy chuyển ñộng nhanh dần ñều, ñạt vận tốc 4m/s sau 
thời gian 5s. sau ñó thang máy chuyển ñộng thẳng ñều trên quãng ñuờng 20m và cuối cùng 
chuyển ñộng châm dần ñều, dừng lại tại nơi cách mặt ñất 35m. bỏ qua ma sát, lấy g=10m/s2 
a) tính lực kéo của ñộng cơ thang máy ở mỗi giai ñoạn 
b) tính vận tốc trung bình của thang máy trong suốt thời gian chuyển ñộng 
c) vẽ ñồ thị gia tốc, vận tốc của thang máy trong từng giai ñoạn 
                               ðS:  a) 1F =10800N, 2F =10000N, 3F =8400N 
                                       b) 2,8m/s 

Bài 3: cho hai khối hình hộp khối lượng 1m =3kg, 2m =2kg ñặt tiếp xúc 
nhau trên một mặt phẳng ngang kkhông ma sát. Tác dụng lực F

ur
nằm 

ngang lên khối 1m như hình vẽ, ñộ lớn F=6N 
a) phân tích các lực tác dụng lên mỗi vật 
b) tính gia tốc chuyển ñộng của các vật và lực tương tác giữa các 

 
 

F
ur

 
1m  

2m  

 

 

 

 
 

1m  
m  
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vật 
                  ðS: b) a=1,2m/s2 , 2,4N 

Bài 4: cho hệ thống như hình vẽ, 1m =3kg, 2m =4kg. bỏ qua khối lượng 
của ròng rọc và dây, cho g=10m/s2. tính gia tốc chuyển ñộng của mỗi 
vật và lực căng của dây treo các vật. bỏ qua ma sát.      ðS: 

1 22a a= =2,25m/s2 
Bài 5: hai xe có khối lượng 1m =500kg, 2m =1000kg, khởi hành không vận tốc ñầu từ A và 
B cách nhau 1,5km chuyển dộng ñến gặp nhau. Lực kéo của các ñộng cơ xe lần lựợt là 
600N và 900N. hệ số ma sát lăn giữa xe và mặt  
ñường lần lượt là 0,1 và 0,05. xe (II) khởi hành sau xe (I) là 50giây. Hỏi hai xe gặp nhau 
lúc nào và tại ñâu? Lầy g=10m/s2 

 
Bài 6: thang máy có khối lượng 1tấn chuyển ñộng có ñồ thị vận tốc 
như hình vẽ. tính lực căng của dây cáp treo thang máy trong từng 
giai ñoạn chuyển ñộng. xét hai trường hợp: 

a) thang máy ñi lên 
b) thang máy ñi xuống 
c) biết rằng trong buồng thang máy nêu trên có một người khối 

lượng 50kg ñứng trên sàn. Khi thang máy ñi xuống tìm trọng 
lượng  của người trong từng giai ñoạn chuyển ñộng của thang 
máy. Khi nào trọng lượng của ngừơi bằng 0?    

                               ðS:   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 
ñược kéo lên thẳng ñứng nhờ lực F=18N ñặt lên vật I. tìm gia tốc chuyển 
ñộng và lực căng của dây. Biết rằng dây không dãn và có khối lượng không 
ñáng kể, lấy g=10m/s2   
                          ðS: 2m/s2, 6N 
Bài 8: cho hệ như hình vẽ. hai vật nặng có cùng khối lượng 
m=1kg có ñộ cao chênh nhau một khoảng h=2m. ñặt thêm vật 
m’=500g lên vật 1m  ở cao hơn. Bỏ qua ma sát , khối lượng của 
dây và ròng rọc. Tìm vận tốc của các vật khi hai vật 1m và 2m  
ở ngang nhau. Lấy g=10m/s2 
                         ðS: 2m/s  
 
Bài 9: Cho hệ như hình vẽ, 1m =2 2m . Biết rằng lực căng của dây treo ròng rọc 
là 52,3N. Tìm gia tốc chuyển ñộng của mỗi vật, lực căng của dây và khối 
lượng mỗi vật. cho g=9,8m/s2. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc   
    ðS: 3,27m/s2; 26,15N; 4kg; 2kg 
 
Bài 10: Cho hệ như hình vẽ: 1m =3kg, 

2m =2kg, 3m =1kg, F=12N. Bỏ qua ma sát và 
khối lượng của dây nối. Tìm gia tốc của mỗi 
vật và lực căng của dây nối các vật. 

O 2 4 6 8 10 t(s) 
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                    ðS: 2m/s2; 6N;  2N 
Bài 11: Cho hệ thống như hình vẽ: 1m =1,6kg, 2m =400g. Bỏ qua ma 
sát, khối lượng của dây và ròng rọc. Tìm quãng ñường mỗi vật ñi ñược 
sau khi bắt ñầu chuyển ñộng ñược 0,5s và lực nén lên trục ròng rọc. 
                  ðS: 0,25m; 4,5N 
Bài 12: Hai vật 1m =5kg, 2m =10kg nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ ñặt trên mặt phẳng 
ngang không  
ma sát. Tác dụng lực F=18N theo phương ngang lên vật 1m . 

a) phân tích lực tác dụng lên từng vật và dây. Tính vận tốc và 
quãng ñường mỗi vật ñi ñược sau khi bắt ñầu chuyển  ñộng 2s 

b) biết dây chịu lực căng tối ña 15N. Hỏi khi hai vật chuyển ñộng 
dây có ñứt không? 

c) Tìm ñộ lớn lực kéo F ñể dây bị ñứt 
                                                ðS: a) 2,4m/s; 2,4m 
                                                       c) F ≥ 22,5N 
Bài 13: Cho hệ như hình vẽ: 1 21 ; 2m kg m kg= = , 1 2k k= =0,1; F=6N 030α =  
   g=10m/s2. Tính gia tốc chuyển ñộng và lực căng của dây 
                                     (ðS: 0,8m/s2, 3,6N) 
 
 
 
 
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’ ñể xích bắt ñầu  
trượt khỏi bàn            (ðS: 0,25m) 
 
 

 
 
Bài 15: Cho hệ như hình vẽ: 1 25 ; 2m kg m kg= = ; 030α = ; 

k=0,1. Tìm gia tốc của các vật và lực căng của dây. Cho dây 
không dãn và g=10m/s2         

                 
  (ðS: a ≈0,1m/s2 ; T ≈20,2N) 
 
 
 
Bài 16*:Cho hệ như hình vẽ: 1 23 ; 2m kg m kg= = ; 030α = ;   g=10m/s2. Bỏ qua ma sát  
  Tính gia tốc của mỗi vật.     (ðS: 2 2

1 21,43 / ; 0,71 /a m s a m s= = ) 
 
 
 

II. Bài tập trắc ngiệm: 
1)  Một vật ñang chuyển ñộng với vận tốc không ñổi .Tổng lực F tác dụng vào vật ñược xác 

ñịnh bởi : 
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      a) F = v2 /2m      b) F = mv      c) F = mg      d) F = 0 
2)  Vận  tốc của một vệ tinh của Trái ñất 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 ñầu v0 , khi lên tới 2/3 ñộ cao tối ña vận tốc của 
vật là : 
      a)  v0 / (3 ) 1/2      b)   v0 / 3       c)  2v0 / 3       d)  Một ñáp án khác  a) ,b) ,c) 
5)  Hai xe ô tô cùng chạy trên ñường thẳng nằm ngang , tỉ số khối lượng giữa chúng là m1 

:m2 = 1:2 ; tỉ        số vận tốc là v1 :v2 = 2:1  . Sau khi cùng tắt máy , xe (1) ñi thêm ñược 
quãng ñường s1 , xe (2) ñi thêm ñược quãbg ñường s2 . Cho rằng hệ số ma sát của mặt 
ñường ñặt vào hai xe là như nhau, lực cản không khí không ñáng 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 ñó có một ñanh ốc bị sút ra 

khỏi trần máy bay và rơi xuống , gia tốc của ñanh ốc ñối với mặt ñất là :      a)  g      b)  a      
c)  g-a      d)  g+a    

7)  Hai vật khối lượng lần lượt M1 và M2  với M1 >M2  ñược nối với nhau bằng một sợi dây 
khối lượng không ñáng kể , buộc một sợi dây vào một trong hai vật ñể có thể kéo chúng 
ñi theo hướng này hoặc hướng kia trên mặt bàn có ma sát . Kết luận nào sau ñây không 
ñúng: 
a) Lực căng của dây nối ñặt vào hai vật có ñộ lớn bằng nhau          

bất kể tính chất của chuyển ñộng .  
b)   ðể cho hai vật có chuyển ñộng thẳng ñều thì dù buộc dây kéo vào M1 hay M2 , ñộ 

lớn của lực kéo cũng như nhau 
c)  ðể cho hai vật có chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc a thì dù buộc dây kéo vào 

M1 hay M2 , ñộ lớn của lực kéo cũng như nhau 
      d)  Với cùng một gia tốc có ñộ lớn  a  ; lực căng của dây nối hai vật có cùng ñộ lớn dù 

buộc dây kéo vào M1 hay M2 
8)  Bỏ qua ma sát của mặt phẳng , gia tốc của hai vật ñược tính bởi hệ thức : 
          a)    (M1-M2)g.sinα / (M1+M2)          b)    (M1sinα- M2)g / (M1+M2) 
          c)    (M2 - M1sinα)g / (M1+M2)                                                         
          d)    Hệ thức  b) hoặc c)                                                
9)  Cho α =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 ñáp số khác  
10)  Trong hình vẽ  chiếc xe lăn nhỏ khối kượng 5 kgñược thả từ ñiểm A cho trượt xuống 

một mặt    dốc nghiêng 30o với gia tốc không ñổi 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 ñáp số khác  

                                                                                                                                                                                                                            
CÂU 12 
Từ một ñộ cao, ném ñồng thời hai vật theo phương ngang với vận tốc khác nhau v1>v2 
A/vật 1 sẽ rơi chạm ñất trước vật 2  B/ vật 1 sẽ rơi xa hơn vật 2 

M1 M2 
M1 M2 F F 

 
A 

B 
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• 
 

ω 

M 
 
m 

C/Cả hai vật chạm ñất cùng lúc  D/Câu B và C ñều ñúng 
CÂU 13 
Vật m trên mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát trượt là k, góc nghiêng của dốc là α. Phát biểu 
nào sau ñây là ñúng: 
 

 
A/ Vật nằm yên trên mặt dốc, nếu tăng dần khối lượng m ñến một giá trị nào ñó, nó sẽ trượt 
xuống 
B/Khi m trượt xuống, nó sẽ tác dụng lên mặt dốc một lực lớn hơn lúc nó ñi lên 
C/ Khi m trượt xuống, lực ma sát có ñộ lớn mgcosα 
D/Cả ba phát biểu trên ñều ñúng 
CÂU 14 
Một ñĩa tròn ñặt nằm ngang có thể quay quang một trục thẳng ñứngqua tâm ñĩa. Trên ñĩa có 
ñặt một vật nhỏ. Ma sát giữa vật và ñĩa là ñáng kể. Quay ñĩa quanh trục với vận 
tốc góc không ñổi. Phát biểu nào sau ñây là phát biểu sai: 
A/    Khi vật không trượt trên ñĩa, nó chuyển ñộng tròn ñều 
B/ Lực hướng tâm tác dụng vào vật là lực ma sát nghỉ 
C/ Có thể coi là vật nằm yên dưới tác dụng của lực ma sát và lực ly tâm 
D/ Khi vật trượt trên ñĩa, nó chuyển ñộng theo hướng của lực hướng tâm 
CÂU 15 
Vật m ñược treo vào một sợi dây chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều theo phương thẳng 
ñứng hướng xuống với gia tốc a= 0,7g.  Lực căng dây khi ñó là: 
A/bằng mg  B/bé hơn mg  C/lớn hơn mg   D/ bằng không 
     
CÂU 16 
Hai vật M và m ñược treo vào một ròng rọc nhẹ như hình.Biết rằng M>m. Buông hệ tự do, 
M sẽ ñi xuống nhanh dần ñều với gia tốc là: 
A/g 

B/ g
m

M  C/ g
mM

mM

+
− D/ g

Mm

mM −  

ðáp án 
1d 2  a  4a 5d  ; 6a  ; 7d    8 d     9b  10b      12D 13 C 14D  15B16C 
 
 
 
  
 
 

PHƯƠNG PHÁP TỌA ðỘ 
+ Chọn hệ quy chiếu thích hợp. 
+ Xác ñịnh tọa ñộ ban ñầu, vận tốc ban ñầu, gia tốc của chất ñiểm theo các trục tọa 

ñộ: x0, y0; v0x, v0y; ax, ay. (ở ñây chỉ khảo sát các chuyển ñộng thẳng ñều, biến ñổi ñều và 
chuyển ñộng của chất ñiểm ñược ném ngang, ném xiên). 

 

 

m 
 
   α 
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+ Viết phương trình chuyển ñộng của chất ñiểm 
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+ Viết phương trình quỹ ñạo (nếu cần thiết) y = f(x) bằng cách khử t trong các 
phương trình chuyển ñộng. 

+ Từ phương trình chuyển ñộng hoặc phương trình quỹ ñạo, khảo sát chuyển ñộng 
của chất ñiểm: 

- Xác ñịnh vị trí của chất ñiểm tại một thời ñiểm t ñã cho. 
- ðịnh thời ñiểm, vị trí khi hai chất ñiểm gặp nhau theo ñiều kiện 





=
=

21

21

yy

xx
 

- Khảo sát khoảng cách giữa hai chất ñiểm 2
21

2
21 )y(y)x(xd −+−=  

Một số ví dụ: 
vd 1 

Một vật m = 10kg treo vào trần một buồng thang máy có khối lượng M = 200kg. Vật 
cách sàn 2m. Một lực F kéo buồng thang máy ñi lên với gia tốc a = 1m/s2. Trong lúc buồng 
ñi lên, dây treo bị ñứt, lực kéo F vẫn không ñổi. Tính gia tốc ngay sau ñó của buồng và thời 
gian ñể vật rơi xuống sàn buồng. Lấy g = 10m/s2. 
Giải 

Chọn trục Oy gắn với ñất, thẳng ñứng hướng lên, gốc O tại vị trí sàn 
lúc dây ñứt, gốc thời gian t = 0 lúc dây ñứt. 

Khi dây treo chưa ñứt, lực kéo F và trọng lực P = (M + m)g gây ra gia 
tốc a cho hệ M + m, ta có 

 F - P = (M + m)a 2310Ng)m)(a(MF =++=⇒  
+ Gia tốc của buồng khi dây treo ñứt 
Lực F chỉ tác dụng lên buồng, ta có 
 F – Mg = Ma1, suy ra 

 2
1 1,55m/s

M
MgF

a =
−

=  

+ Thời gian vật rơi xuống sàn buồng 
Vật và sàn thang cùng chuyển ñộng với vận tốc ban ñầu v0. 
Phương trình chuyển ñộng của sàn thang và vật lần lượt là 

 tvta
2
1

y 0
2

11 += ; 020
2

22 ytvta
2
1

y ++=   

Với a1 = 1,55m/s2, y02 = 2m, vật chỉ còn chịu tác dụng của trọng lực nên có gia tốc a2 = -g 
Vậy 
 tv0,775ty 0

2
1 +=  và 2tv5ty 0

2
2 ++=  

Vật chạm sàn khi  
Vật chạm sàn khi y1 = y2, suy ra t = 0,6s. 
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Một toa xe nhỏ dài 4m khối lượng m2 = 100kg ñang chuyển ñộng trên ñường ray với 
vận tốc v0 = 7,2km/h thì một chiếc vali kích thước nhỏ khối lượng m1 = 5kg ñược ñặt nhẹ 
vào mép trước của sàn xe. Sau khi trượt trên sàn, vali có thể nằm yên trên sàn chuyển ñộng 
không? Nếu ñược thì nằm ở ñâu? Tính vận tốc mới của toa xe và vali. Cho biết hệ số ma sát 
giữa va li và sàn là k = 0,1. Bỏ qua ma sát giữa toa xe và ñường ray. Lấy g = 10m/s2. 
Giải 

Chọn trục Ox hướng theo chuyển ñộng của 
xe, gắn với ñường ray, gốc O tại vị trí 
mép cuối xe khi thả vali, gốc thời gian 
lúc thả vali. 

+ Các lực tác dụng lên 
Vali: Trọng lực P1 = m1g, phản lực N1 và 
lực ma sát với sàn xe Fms, ta có 
 11ms11 amFNP

rrrr
=++  

Chiếu lên Ox và phương thẳng ñứng ta ñược: 
 Fms = m1a1 và N1 = P1 = m1g, suy ra  

 2

1

1

1

ms
1 1m/skg

m

kN

m

F
a ====  

Xe: Trọng lực P2 = m2g, trọng lượng của vali gmP 1
,

1 = , phản lực N2 và lực ma sát với vali 
F’ms. Ta có 
 22ms22

'
1 am'FNPP

rrrrr
=+++  

Chiếu lên trục Ox  ta ñược 
 -F’ms = m2a2  

 2

2

1

2

ms

2

ms
2 0,05m/s

m

gkm

m

F

m

F'
a −=

−
=

−
=
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Phương trình chuyển ñộng của vali và xe lần lượt 
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Vali ñến ñược mép sau xe khi x1 = x2, hay 0,5t2 + 4 = -0,025t2 + 2t 
Phương trình này vô nghiệm, chứng tỏ vali nằm yên ñối với sàn trước khi ñến mép sau của 
xe. 
Khi vali nằm yên trên sàn, v1 = v2 
Với v1 = a1t + v01 = t , v2 = a2t + v0  = -0,05t + 2, suy ra 
 t = - 0,05t + 2 suy ra t = 1,9s 
Khi ñó vali cách mép sau xe một khoảng 2t0,025t40,5txxd 22

21 −++=−=  
Với t = 1,9s ta có d = 2,1m 
Vận tốc của xe và vali lúc ñó v1 = v2 = 1,9m/s. 
Vd3 : 

Một bờ vực mặt cắt ñứng có dạng một phần 
parabol (hình vẽ). Từ ñiểm A trên sườn bờ vực, ở ñộ cao 
h = 20m so với ñáy vực và cách ñiểm B ñối diện  trên bờ 
bên kia (cùng ñộ cao, cùng nằm trong  mặt phẳng cắt) 
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một khoảng l = 50m, bắn một quả ñạn pháo xiên lên với vận tốc v0 = 20m/s, theo hướng 
hợp với phương nằm ngang góc  = 600. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2. 
Hãy xác ñịnh khoảng cách từ ñiểm rơi của vật ñến vị trí ném vật.  
Giải 

Chọn hệ tọa ñộ xOy ñặt trong mặt phẳng quỹ ñạo của vật, gắn với ñất, gốc O tại ñáy vực, Ox 
nằm ngang cùng chiều chuyển ñộng của vật, Oy thẳng ñứng hướng lên. Gốc thời gian 
là lúc ném vật. 

Hình cắt của bờ vực ñược xem như một phần parabol (P1) y = ax2 ñi qua ñiểm A có 
tọa ñộ  

(x = - )hy;
2

=
l

 

Suy ra 20 = a(- 25)2 ⇒ a = 
125

4
 

Phương trình của (P1): 2x
125

4
y =  

 
Phương trình chuyển ñộng của vật: 
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Khử t ñi ta ñược phương trình quỹ ñạo (P2): 
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ðiểm rơi C của vật có tọa ñộ là nghiệm của phương trình: 
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 với 20my25m,x ≠−≠  

Suy ra tọa ñộ ñiểm rơi: xC = 15,63m và yC = 7,82m 
Khoảng cách giữa ñiểm rơi C và ñiểm ném A là 

 42,37m2)ByA(y2)CxA(xAC =−+−=  

 
Một số bài toán vận dụng 
 
Bài 1 
 
Từ ñỉnh dốc nghiêng góc  so với phương ngang, một vật ñược 
phóng ñi với vận tốc v0 có hướng hợp với phương ngang góc . Hãy 
tính tầm xa của vật trên mặt dốc. 
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Bài 2 
 
Trên mặt nghiêng góc  so với phương ngang, người ta giữ một lăng trụ khối lượng m. Mặt 

trên của lăng trụ nằm ngang, có chiều dài l, ñược 
ñặt một vật kích thước không ñáng kể, khối lượng 
3m, ở mép ngoài M lăng trụ (hình vẽ). Bỏ qua ma 
sát giữa vật và lăng trụ, hệ số ma sát giữa lăng trụ 
và mặt phẳng nghiêng là k. Thả lăng trụ và nó bắt 
ñầu trượt trên mặt phẳng nghiêng. Xác ñịnh thời 
gian từ lúc thả lăng trụ ñến khi vật nằm ở mép 
trong M’ lăng trụ. 

 
 

ðS: 
ααα cos)cossin(2 −

=
kg

l
t  

Bài 3 
 
Hai xe chuyển ñộng thẳng ñều với các vận tốc v1, v2 (v1<v2). Khi người lái xe (2) nhìn thấy 
xe (1) ở phía trước thì hai xe cách nhau ñoạn d. Người lái xe (1) hãm phanh ñể xe chuyển 
ñộng chậm dần ñều với gia tốc a. Tìm ñiều kiện cho a ñể xe (2) không ñâm vào xe (1). 

ðS: 
2d

)v(v
a

2
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Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 
I.ñề ôn tập: 
Câu 1. Có ba chuyển ñộng với các vectơ vận tốc và gia tốc như sau như sau. Chuyển ñộng 
nào là chuyển ñộng tròn ñều?  

a
rrrr

v
rrrr

v
rrrr

v
rrrr

a
rrrr

a
rrrr

(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 ñộ góc ω tính theo rad/s là bao nhiêu? 
A. 2πn 

B. .n

30

π  

C. 4π2n2 

D. ðáp số khác 

Câu 3. Chọn câu sai : 
Véc tơ gia tốc hướng tâm trong chuyển ñộng tròn ñều 

A. ñặt vào chuyển ñộng tròn B. có ñộ lớn không ñổi 
C. có phương và chiều không 

ñổi 
D. luôn hướng vào tâm của quỹ ñạo 

tròn 
Câu 4.Chọn câu ñúng: 

α 

m 

3m 

l 

M’ 
M 

 

kiểm tra ðộng Lực Học Chất ðiểm 
 

 16 
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ðộ lớn của gia tốc hướng tâm trong chuyển ñộng tròn ñều là: 
A. aht = v2r 
B. aht = v2 ωr 

C. aht = v2 ω 
D. aht = v2 /r 

 
Câu 5. Một chất ñiểm chuyển ñộng ñều trên một quỹ ñạo tròn, bán kính 0,4m. biết rằng nó ñi 
ñược 5 vòng trong một giây. Hãy xác ñịnh gia tốc hướng 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 ñồng thời hai lực 1F
urururur

 và 2F
urururur

 trong ñó F1 = 30N và F2 = 40N. Nhận 
xét nào sau ñây là ñúng? 

A. Hợp lực tác dụng lên vật có ñộ lớn 70N. 
B. Hợp lực tác dụng lên vật có ñộ lớn 10N. 
C. Hợp lực tác dụng lên vật có ñộ lớn 50N. 
D. Chưa ñủ cơ sở ñể kết luận. 

Câu 7. Trong những trường hợp nào sau ñây vật  chuyển ñộng chịu tác dụng của hợp lực khác 
không. 

A. Xe ñược ñẩy lên dốc ñều 
B. Người nhảy dù ñang rơi thẳng ñứng xuống 
C. Viên bi gắn ở ñầu sợi dây ñược quay chuyển ñộng tròn ñều trong mặt phẳng ngang. 
D. Cả ba trường hợp A, B và C 

Câu 8. Hai xe tải cùng xuất phát từ một ngã tư ñường phố chạy theo hai ñường cắt nhau dưới 
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 tương ñối bằng 

A. 10km/h 
B. 35km/h 
C. 70km/h 
D. 50km/h 
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Câu 9.  Hai lực 1F
uuruuruuruur

 và 2F
uuruuruuruur

vuông góc với nhau. Các ñộ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với 
hai lực này các góc bao nhiêu? (lấy tròn tới ñộ) 

B. 300  và 600 
C. 420  và 480 
D. 370  và 530 
E. Khác A, B, C 

Câu 10. Các giọt nước mưa rơi ñều thẳng ñứng vận tốc v1. Một xe lửa chạy thẳng ñều theo phương 
ngang với vận tốc v1 = 17,3m/s. Các giọt nước mưa bám vào cửa kính và chạy dọc theo hướng hợp 
300 với phương thẳng ñứng. Vận tốc rơi thẳng ñều của các giọt nước mưa là 

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

Câu 11: ðiều nào sau ñây là sai khi nói về trọng lực ? 
A. Trọng lực ñược xác ñịnh bởi biểu thức P= mg 
B. trọng lực tác dụng lên vật thay ñổi theo vị trí của vật trên trái ñất 
C. trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng 
D. trọng lực là lực hút của trái ñất tác dụng lên vật 

Câu 12: lực ñàn hồi xuất hiện khi : 
A. vật ñứng yên B. vật chuyển ñộng có gia tốc 
C. vật ñặt gần mặt ñất D. vật có tính ñàn hồi bị biến dạng 

Câu 13: lực ma sát trượt xuất hiện khi : 
A. vật ñặt trên mặt phẳng nghiêng 
B. vật bị biến dạng 
C. vật chịu tác dụng của ngoại lực nhưng nó vẫn ñứng yên 
D. vật trượt 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 ñộng thẳng ñều với vận tốc v. kết luận nào sau ñây là ñúng ? 
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 nhưng chúng cân bằng 

nhau 
C. vật không chịu tác dụng của lực ma sát 
D. gia tốc của vật không thay ñổi 

Câu 16: trường hợp nào sau ñây không liên quan ñến 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 
D. khi ñang chạy nếu bị vấp, người sẽ ngã về phía trước. 

Câu 17: hai lực cân bằng không thể có : 
A. cùng  hướng B. cùng phương C. cùng giá D. cùng ñộ lớn 

Câu 18: lực hấp dẫn giữa hai vật chỉ ñáng kể khi các vật có : 
A. thể tích rất lớn B. khối lượng rất lớn 
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C. khối lượng riêng rất lớn D. dạng hình cầu 
Câu 19: lực ñàn hồi không có ñặc ñiểm nào sau ñây : 

A. ngược hướng 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 ñộng tròn ñều, lực hướng 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 phương hướng vào tâm quỹ ñạo 
D. nguyên nhân làm thay ñổi ñộ lớn của vận tốc------------------------- 

Câu 26:  Một chất ñiểm ñứng yên dưới tác dụng của 3 lực 4 N,5N và 6N.Nếu bỏ ñi lực 6N thì hợp 
lực của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu ? 

A. 9N   C. 6N 
B. 1N   D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại. 

Câu 27:  Một chật ñiểm ñứng yên dưới 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 dưới ñây ? Cho biệt góc giữa cặp lực ñó. 
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 ñúng ? 
 Hợp lực của hai lực có ñộ lớn F và 2F có thể 

A. nhỏ hơn F     C. vuông góc với lực 
r
F  

B. lớn hơn 3F     D. vuông góc với lực 2
r
F  

Câu 30:  Câu nào ñúng  ? 
 Khi một xe buýt tăng tốc ñột ngột thì các hành khách 

A. dừng lại ngay    C. chúi người về phía trươc.  
B. ngả người về phía sau.  D. ngả người sang bên cạnh. 

Câu 31:  Câu nào sau ñây ñúng ? 
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển ñộng ñược.  
B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển ñộng tròn ñều ñược.  
C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển ñộng của một vật. 
D. Lực là nguyên nhân làm biến ñổi chuyển ñộng của một vật. 

 Câu 32: Nếu một vật ñang chuyển ñộng có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm ñi thì vật sẽ thu 
ñược gia tốc như thế nào ? 

A. Lớn hơn    C. Không thay ñổi 
B. Nhỏ hơn    D. Bằng 0 

 Câu 33: Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0kg lúc ñầu ñứng yên,trong 
khoảng thời gian 2,0s.Quãng ñường mà vật ñi ñược trong khoảng thời gian ñó là 

A. 0,5 m     B. 1,0m                                         C. 2,0 m     D. 4,0m 
Câu 34: Một quả bóng có khối lượng 500g ñang nằm trên mặt ñất thì bị ñá bằng một lực 250N. 
Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s ,thì bóng sẽ bay ñi với tốc ñộ 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 lượng 2,0 kg chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều từ trạng thái nghỉ.Vật ñi 
ñược 80cm trong 0,05s .Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu ? 

A. 3,2m/s2 ; 6,4N    C. 6,4 m/s2 ; 12,8 N 
B. 0,64m/s2 ; 1,2N    D. 640 m/s2 ; 1280 N 
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Câu 36:  Một lực không ñổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0kg làm vận tốc của nó tăng 
dần từ 2m/s ñến 8m/s trong 3,0 s . Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ? 

A. 15 N    C. 1,0 N                         B. 10 N    D. 5,0 N 
Câu 37:  Một ô tô ñang chạy với tốc ñộ 60km/h thì người lái xe hãm phanh,xe ñi tiếp ñược quãng 
ñường 50m thì dừng lại .Hỏi nếu ô tô chạy với tốc ñộ 120km/h thì quãng ñường từ lúc hãm phanh 
ñến khi dừng lại là bao nhiêu ?Giả sử lực hãm trong 2 trường hợp là như nhau. 

A. 100m    B. 141m                      C. 70,7m    D. 200m 
Câu 38:  Câu nào ñúng ? 
Trong một cơn lốc xốy,một hòn ñá bay trúng vào một cửa kính,làm vở kính. 

A. Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn ñá. 
B. Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính bằng(về ñộ lớn) lực của tấm kính tác dụng vào 
hòn ñá. 
C. Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn ñá. 
D. Viên ñá không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính. 

Câu 39:  Một người thực hiện ñộng tác nằm sấp,chống tay xuống sàn ñể nâng người lên .Hỏi sàn 
nhà ñẩy người ñó như thế nào ? 

A. Không ñẩy gì cả    B. ðẩy lên 
C. ðẩy xuống      D. ðẩy sang bên. 

Câu 40:  Câu nào ñúng ? 
Khi một con ngựa kéo xe,lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển ñộng về phía trước 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 ñất.                        D. lực mà mặt ñất tác dụng vào ngựa.  

Câu 41:  Câu nào ñúng ? 
Một người có trọng lượng 500N ñứng trên mặt ñất.Lực mà mặt ñất tác dụng lên người ñó có ñộ 
lớn 

A. bằng 500N                                      B. bé hơn 500N 
C. lớn hơn 500N                                  D. phụ thuộc vào nơi người ñó ñứng trên trái ñất. 

Câu 42: Một vật có khối lượng 1 kg,ở trên mặt ñất có trọng lượng 10N.Khi chuyển ñộng tới một 
ñiểm cách tân trái ñất 2R(R là bán kính trái ñất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu Newton ? 

A. 1N    B 5N                                 C. 2,5N    D. 10N 
Câu 43:  Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0.104 kg,ở cách xa nhau 40m.Hỏi lực hấp 
dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng 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 ñàn hồi của nó 
bằng 5N. Hỏi khi lực ñàn 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 ñộ cứng 40N/m.Giữ cố ñịnh một ñầu và tác 
dụng vào ñầu kia một lực 1,0N ñể 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 ñúng ? 
Một vật lúc ñầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang.Sau khi ñược truyền một vận tốc ñầu 
,vật chuyển ñộng chậm dần vì có 

A. lực ma sát    C. lực tác dụng ban ñầu 
B. phản lực    D. quán tính 

Câu 47:  Một vận ñộng viên môn hockey( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng ñể truyền 
cho nó một vận tốc ñầu 10m/s.Hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là 0,01.Hỏi quả bóng ñi 
ñược quãng ñường bao nhiêu thì dừng lại ?Lấy g = 9,8m/s2. 

A. 39m    B. 51m                              C. 45m    D. 57m 
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Câu 48:  ðiều gì xảy ra ñối 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 ñổi 
B. Giảm ñi    D. Không biết ñược.  

Câu 49:  Bi A có trọng lượng lớn gấp ñôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng ñộ cao,bi A 
ñượ thả còn bi B ñược ném theo phương ngang với tốc ñộ lớn.Bỏ qua sức cản không khí. 
Hãy cho biết câu nào sau ñây ñúng. 

A. A chạm dật trước B.                                         B. A chạm ñất sau B 
C. Cả hai chạm ñất cùng lúC.                               D. Chưa ñủ thông tin trả lời. 

Câu 50:  Một viên bi X ñược ném ngang từ một ñiểm. Cùng lúc ñó,tại cùng ñộ cao,một viên bi Y 
có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp ñôi ñược thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản 
của không khí. Hỏi ñiều gì sau sẽ xảy ra ? 

A. Y chạm sàn trước X.                                                          B. X chạm sàn trước Y. 
C. Y chạm sàn trong khi X mới ñi ñược nửa ñường.             D. X và Y chạm sàm cùng một lúc.  

Câu 51:  Một vật chịu 4 lực tác dụng .Lực F1 = 40N hướng về phía ðông,lực F2 = 50N hướng về 
phía Bắc, lực F3 = 70N hướng về phía Tây, lực F4 = 90N hướng về phía Nam. 
ðộ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ? 

A. 50N       B. 170N                             C. 131N               D. 250N 
 

II.ðỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II 
(THỜI GIAN 45’) 

HỌ VÀ TÊN:.............................................................LỚP:.   .............TRƯỜNG:......................... 
  Một chất ñiểm ñứng yên dưới tác dụng của 3 lực 4 N,5N và 6N.Nếu bỏ ñi lực 6N thì 

hợp lực của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu ? 
A. 9N   C. 6N 
B. 1N   D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại. 

 
  Một chật ñiểm ñứng yên dưới 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 

 
  Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới ñây ? Cho biệt góc giữa cặp lực ñó. 
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 nào ñúng ? 
 Hợp lực của hai lực có ñộ lớn F và 2F có thể 

A. nhỏ hơn F     C. vuông góc với lực 
r
F  

B. lớn hơn 3F    D. vuông góc với lực 2
r
F  

 
  Câu nào ñúng  ? 

 Khi một xe buýt tăng tốc ñột ngột thì các hành khách 
A. dừng lại ngay    C. chúi người về phía trướC.  
B. ngả người về phía sau.  D. ngả người sang bên cạnh. 

 
  Câu nào sau ñây ñúng ? 
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển ñộng ñượC.  
B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển ñộng tròn ñều ñượC.  
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C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển ñộng của một vật. 
D. Lực là nguyên nhân làm biến ñổi chuyển ñộng của một vật. 

 
  Nếu một vật ñang chuyển ñộng có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm ñi thì vật sẽ 

thu ñược gia tốc như thế nào ? 
A. Lớn hơn    C. Không thay ñổi 
B. Nhỏ hơn    D. Bằng 0 

 
  Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0kg lúc ñầu ñứng yên,trong 

khoảng thời gian 2,0s.Quãng ñường mà vật ñi ñược trong khoảng thời gian ñó là 
A. 0,5 m     C. 1,0m 
B. 2,0 m     D. 4,0m 

 
  Một quả bóng có khối lượng 500g ñang nằm trên mặt ñất thì bị ñá bằng một lực 

250N.Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s ,thì bóng sẽ bay ñi với tốc ñộ 
bằng bao nhiêu ? 

A. 0,01 m/s    C. 0,1 m/s  
B. 2,5 m/s     D. 10 m/s  

 
  Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều từ trạng thái 

nghỉ.Vật ñi ñược 80cm trong 0,05s .Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu ? 
A. 3,2m/s2 ; 6,4N    C. 6,4 m/s2 ; 12,8 N 
B. 0,64m/s2 ; 1,2N    D. 640 m/s2 ; 1280 N 

 
  Một lực không ñổi tác dụng vào một va65tco1 khối lượng 5,0kg làm vận tốc của nó 

tăng dần từ 2m/s ñến 8m/s trong 3,0 s .Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ? 
A. 15 N    C. 1,0 N 
B. 10 N    D. 5,0 N 
  Một ô tô ñang chạy với tốc ñộ 60km/h thì người lái xe hãm phanh,xe ñi tiếp ñược 

quãng ñường 50m thì dừng lại .Hỏi nếu ô tô chạy với tốc ñộ 120km/h thì quãng ñường từ lúc 
hãm phanh ñến khi dừng lại là bao nhiêu ?Giả sử lực hãm trong 2 trường hợp là như nhau. 

A. 100m    C. 141m 
B. 70,7m    D. 200m 

 
  Câu nào ñúng ? 

Trong một cơn lốc xoáy,một hòn ñá bay trúng vào một cửa kính,làm vở kính. 
A. Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn 
ñá. 
B. Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính bằng(về ñộ lớn) lực của tấm kính tác dụng 
vào hòn ñá. 
C. Lực của hòn ñá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn 
ñá. 
D. Viên ñá không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính. 

 
  Một người thực hiện ñộng tác nằm sấp,chống tay xuống sàn ñể nâng người lên .Hỏi 

sàn nhà ñẩy người ñó như thế nào ? 
A. Không ñẩy gì cả    B. ðẩy lên 
C. ðẩy xuống      D. ðẩy sang bên. 
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  Câu nào ñúng ? 

Khi một con ngựa kéo xe,lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển ñộng về phía trước 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 ñất. 
D. lực mà mặt ñất tác dụng vào ngựa.  

 
  Câu nào ñúng ? 

Một người có trọng lượng 500N ñứng trên mặt ñất.Lực mà mặt ñất tác dụng lên người ñó có 
ñộ lớn 

A. bằng 500N 
B. bé hơn 500N 
C. lớn hơn 500N 
D. phụ thuộc vào nơi người ñó ñứng trên trái ñất. 

 
  Một vật có khối lượng 1 kg,ở trên mặt ñất có trọng lượng 10N.Khi chuyển ñộng tới 

một ñiểm cách tân trái ñất 2R(R là bán kính trái ñất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu 
Newton ? 

A. 1N    C. 5N 
B. 2,5N    D. 10N 
  Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0.104 kg,ở cách xa nhau 40m.Hỏi lực hấp 

dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe ?Lấy g = 9,8m/s2. 
A. 34.10 - 10 P    C. 85.10 - 8 P 
B. 34.10 - 8 P    D. 85.10 - 12 P 

 
  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bị kéo,lò xo dài 24cm và lực ñàn hồi của nó 

bằng 5N.Hỏi khi lực ñàn hồi bằng 10N,thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ? 
A. 28cm    B. 48cm 
C. 40cm    D. 22cm 

 
  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và d0o65 cứng 40N/m.Giữ cố ñịnh một ñầu và 

tác dụng vào ñầu kia một lực 1,0N ñể nén lò xo.Khi ấy chiều dài của nó bằng bao nhiêu ? 
A. 2,5cm     C. 12,5cm 
B. 7,5cm     D. 9,75cm 

 
  Câu nào ñúng ? 

Một vật lúc ñầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang.Sau khi ñược truyền một vận tốc 
ñầu ,vật chuyển ñộng chậm dần vì có 

A. lực ma sát    C. lực tác dụng ban ñầu 
B. phản lực    D. quán tính 

 
  Một vận ñộng viên môn hockey( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng ñể truyền 

cho nó một vận tốc ñầu 10m/s.Hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là 0,01.Hỏi quả 
bóng ñi ñược quãng ñường bao nhiêu thì dừng lại ?Lấy g = 9,8m/s2. 

A. 39m    C. 51m 
B. 45m    D. 57m 
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  ðiều gì xảy ra ñối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép fiu74a hai mặt tiếp 
xúc tăng lên ? 

A. Tăng lên   C. Không thay ñổi 
B. Giảm ñi    D. Không biết ñượC.  

 
  Bi A có trọng lượng lớn gấp ñôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng ñộ cao,bi 

A ñượ thả còn bi B ñược ném theo phương ngang với tốc ñộ lớn.Bỏ qua sức cản không khí. 
Hãy cho biết câu nào sau ñây ñúng. 

A. A chạm dật trước B.  
B. A chạm ñất sau B 
C. Cả hai chạm ñất cùng lúC.  
D. Chưa ñủ thông tin trả lời. 

  Một viên bi X ñược ném ngang từ một ñiểm.Cùng lúc ñó,tại cùng ñộ cao,một viên bi Y 
có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp ñôi ñược thả rơi từ trạng thái nghỉ.Bỏ qua sức 
cản của không khí.Hỏi ñiều gì sau sẽ xảy ra ? 

A. Y chạm sàn trước X. 
B. X chạm sàn trước Y. 
C. Y chạm sàn trong khi X mới ñi ñược nửa ñường.  
D. X và Y chạm sàm cùng một lúc.  
 Một quả bóng tennit ñược ñặt trên mặt bàn và ñược truyền một vận tốc ñầu theo 

phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ ñạo của quả bóng khi rơi ra khỏi bàn ?  

 
  Một vật chịu 4 lực tác dụng .Lực F1 = 40N hướng về phía ðông,lực F2 = 50N hướng về 

phía Bắc, lực F3 = 70N hướng về phía Tây, lực F4 = 90N hướng về phía Nam. 
ðộ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ? 

A. 50N   C. 170N 
B. 131N   D. 250N 

 
  Câu nào ñúng ? 

Cặp “lực và phản lực” trong ñịnh 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 ñộ lớn. 
D. phải bằng nhau về ñộ lớn nhưng không cần phải cùng giá. 

 
������������������������������������������������������������������������������������ 

CHƯƠNG III. TĨNH HỌC VẬT RẮN 
 
 
  
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI 
LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG 

 16 
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1 2F F= −
r r

 

1 2 3F F F+ = −
r r r
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I.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI 
LỰC: 
 1.ðiều kiện cân bằng: 
 Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng 
thái cân bằng thì hai lực ñó phải cùng giá,cùng ñộ lớn 
và ngược chiều. 
  
2.các cách xác ñịnh trọng tâm của một vật phẳng,mỏng bằng phương 
pháp thực nghiệm: 
- ñối với những vật phẳng,mỏng và có dạng hình học ñối xứng thì trọng tâm 
nằm ở tâm ñối xứng của vật 
- ñối với những vật phẳng mỏng và có dạng bất kì thì trọng tâm ñược xác ñịnh 
bằng phương 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 ñộng quy; 
Muốn tổng hợp hai lực có giá ñồng quy tác dụng lên một vật rắn,trước hết ta 
phải trượt hai véc tơ lực ñó trên giá của chúng ñến ñiểm ñồng quy,rồi áp 
dụng quy tắc hình bình hành ñể tìm hợp lực 
2.ðiều 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 ñó phải có giá ñồng phẳng và ñồng quy. 
- hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. 

 
III.THÍ DỤ: 
Một quả cầu ñồng chất có trọng lượng 40N ñược treo vào tường nhờ một sợi 
dây (hình 17.7).Dây làm với tường một góc 030α =  .Bỏ qua ma sát ở chổ 
tiếp xúc của  quả cầu với tường.Hãy xác ñịnh lực căng của dây và lực của 
tường 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 tường( , ,P T N

r r r
) 

+ áp dụng ñiều kiện cân bằng : T N Q P+ = = −
rr r r

 

+ áp dụng mối liên hệ toán học: 0tan tan 40 tan 30 23( )
N

N P N
P

α α= ⇒ = = ≈  

0

23
sin 46( )

sin sin 30

N N
T N

T
α

α
= ⇒ = = =  

                                                                  
 BÀI TẬP:                                                                          
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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 α = 030  
  b, tìm phản lực của mặt ñất vào chân cột.  
   lượng của ròng dọc không ñáng kể. Lấy 2/10 smg =  
   Bài 3: một người ngồi dưới sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao 1m 
với vận tốc 0V =2 10 m/s. ñể viên bi có thể rơi xuống bàn ở B xa mép 

bàn A nhất thì vận tốc 0V
uur

 phải nghiêng với phương ngang một góc là 
bao nhiêu? Tính AB và khoảng cách từ chổ ném O ñến chân bàn H. 
lấy g=10m/s2 

            ðS: 060α = ; AB=1m; OH=0,732m 
 
  Bài 4: một vật có khối lượng m=5kg ñược treo bằng ba sợi dây như 
hình  

vẽ. lấy g=9,8m/s2. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC. 
 

 
 

 
Bài 5: Thang có khối lượng m = 20kg ñược dựa vào tường trơn nhẵn dưới góc 
 nghiêng α . Hệ số ma sát giữa thang và sàn là µ  = 0,6 
a, Thang ñứng yên cân bằng, tìm các lực tác dụng lên thang nếu α = 450 
b, Tìm các  giá trị của α ñể thang ñứng yên không trượt trên sàn nhà 
b, Một người khối lượng m/ = 40kg leo lên thang khi α  = 450.  
Hỏi người này lên ñến vị trí O/ nào thì thang sẽ bị trượt. Chiều dài thang l = 20m 
ðS: a, NA = 200N; NB = Fms = 100N            b, α  ≥  400                     c, AO/ > 1,3m 
 
Bài 6: Người có trọng lượng P1 = 500N, ñứng trên ghế treo trọng  
lượng P2 = 300N như hình vẽ. Chiều dài AB = 1,5m. Hỏi người  
cần kéo dây một lực bao nhiêu và ñứng ở vị trí nào ñể hệ cân  
bằng? Bỏ qua trọng lượng ròng rọc 
ðS: T = 200N, AC = 0,25m 
 

 
Bài 7: Một thanh sắt dài AB = 1,5m khối lượng m = 3kg ñược 
 giữ nghiêng một góc α trên mặt sàn ngang bằng một sợi dây BC  
nằm ngang dài BC = 1,5m nối ñầu trên B của thanh với một bức  
tường thẳng ñứng, ñầu dưới A của thanh tựa lên mặt sàn.  

Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn bằng 3

2
 

1, Góc nghiêng α  phải có giá trị bao nhiêu ñể thanh có thể cân bằng 
2, tìm các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách OA từ ñầu A của  
Thanh ñến góc tường khi 045=α . Lấy g= 2./10 sm  
Bài 8: Một vật hình trụ bằng kim loại có khối lượng m = 100kg, bán kính 
 tiết diện R = 10cm. Buộc vào hình trụ một sợi dây  ngang có phương ñi qua 
 trục hình trụ ñể kéo hình trụ lên bậc thang cao O1O2 = 5cm. Tìm ñộ lớn tối  
thiểu của lực F

�

 cần dùng ñể kéo dây. Lấy g = 10m/s2 
ðS: F ≥  1732N 

B 
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II. bài tập trắc nghiệm: 
1. ðiều kiện cân bằng của một vật chụi tác dụng của ba lực không song song là: 

A. Ba lực phải ñồng phẳng.                                          B. Ba lực phải ñồng quy. 
C. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.  D. Cả ba ñiều kiện trên. 

2. Một vật cân bằng chịu tác dụng của 2 lực thì 2 lực ñó sẽ: 
a.cùng giá, cùng chiều, cùng ñộ lớn.              b.cùng giá, ngược chiều, cùng ñộ lớn. 
c.có giá vuông góc nhau và cùng ñộ lớn.       d.ñược 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 ñối. 
c. có tổng ñộ lớn bằng 0.                     d.cùng tác dụng lên một vật và trực ñối 

4. Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không ñổi khi: 
a.lực ñó trượt lên giá của nó.                                                b.giá của lực quay một góc 900. 
c.lực ñó dịch chuyển sao cho phương của lực không ñổi.       d.ñộ lớn của lực thay ñổi ít. 

5. Vị trí trọng tâm của vật rắn trùng với: 
a.tâm hình học của vật.                                        b.ñiểm chính giữa của vật. 
c.ñiểm ñặt của trọng lực tác dụng lên vật.     d.ñiểm bất kì trên vật. 

6. ðiều kiện nào sau ñây là ñủ ñể hệ ba lực tác dụng lên vật rắn cân bằng ? 
A. Ba lực phải ñồng qui.                            B. Ba lực phải ñồng phẳng. 
C. Ba lực phải ñồng phẳng và ñồng qui. D. Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực 

thứ ba. 
 
7. ðiều nào sau ñây là sai khi nói về ñặc ñiểm hai lực cân bằng? 
           A. Hai lực có cùng giá.    

B. Hai lực có cùng ñộ lớn. 
C. Hai lực ngược chiều nhau.   
D. Hai lực có ñiểm ñặt trên hai vật khác nhau. 

8. ðiều kiện ñể một vật chịu tác dụng ba lực 1F
r

, 2F
r

, 3F
r

 ở trạng thái cân bằng là 
A. hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. 
B. ba lực ñó phải có giá ñồng phẳng và ñồng quy và 1F

r
 + 2F

r
= 3F

r
. 

C. hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba và 1F
r

 + 2F
r

= 3F
r

. 
D.ba lực ñó phải có giá ñồng phẳng, ñồng 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 ñiểm ñặt 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 như một ñiểm của vật 
D. Trọng tâm G của vật phẳng, mỏng và có dạng hình học ñối xứng nằm ở tâm ñối xứng của vật 
10. Chỉ có thể tổng hợp ñược hai lực không song song nếu hai lực dó? 

A. Vuông góc nhau 
B. Hợp với nhau một góc nhọn 
C. Hợp vói nhau một góc tù 
D.  ðồng quy 

11. ðiều nào sau ñây là ñúng nói về sự cân bằng lực? 
A. Một vật ñứng yên vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. 
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B. Một vật chuyển ñộng thẳng ñều 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 ñộ lớn nhưng 

ngược chiều. 
D. Các câu A,B,C ñều ñúng. 

12.Một chất ñiểm chịu tác dụng 3 lực. Chất ñiểm sẽ cân bằng khi 
a.Ba lực ñồng qui 
b.Ba lực ñồng phẳng 
c.Tổng ba lực bằng 0 
d.Tổng ba lực là một lực không ñổi 
e.Ba lực ñồng phẳng và ñồng qui 

13: Ba lực cùng ñộ lớn bằng 10 N, trong ñó hai lực 1F  và 2F tạo thành một góc 600 và lực 

3F tao thành một góc vuông với mặt phẳng chứa hai lực 1F  và 2F . 
Hợp lực của 3 lực ñó có ñộ 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 lượng 40N. Biết AB = 45cm ; α = 450 

Lực nén của thanh AB và lực cản của thanh BC là: 
a. NTNT 40220 21 ==   
b. NTNT 4040 21 ==   
c. NTNT 24040 21 ==  
d. NTNT 40240 21 ==  
e.Các giá trị khác 
Hướng dẫn: NPTNPT 240240 21 ====  

 
15:  Thang AB nặng N3100  tựa vào tường thẳng ñứng và hợp với sàn nhà góc α = 600. ðầu A 
nhẵn và ñầu B có ma sát. 

A.Có bao nhiêu lực tác dụng lên thang 
            Trọng lực,phản lực tại A,phản lực tai B,lực ma sát tại B 

B.Phản lực của tường N
r

 vào A  và lực ma sát msF
r

 của sàn ở ñầu B là: 
a. NFmsNN 5050 ==  
b. NFmsNN 503100 ==  
c. NFmsNN 350350 ==  
d. NFmsNN 35050 ==  
e. Các giá trị khác 

NNFms

N
P

N

MMMM

msFPNN

A

B
msF

B
N

B
N

B
P

BA

BA

50

50
60sin

60cos

2

)2(0

)1(0

1 ==

==⇒

=+++
=+++

rrrr

rrrrr

 

16:  Hai vật có cùng khối lượng 5 kg ñược buộc vào 1 lực kế có ñộ chỉ 
tính ra Newton bằng 2 sợi dây nhẹ không co dãn vắt qua 2 ròng rọc trơn 
như hình vẽ: 

C 
α 
 
A      B 
         

      P
 
  

 

 A 
 
 
 
  

     α      B 

 

   

  

lực kế 
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M = Fd 
 

ðộ 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) ñược ñặt trên sàn nhà sao cho mặt CD tiếp xúc với sàn 
1, Tác dụng vào giữa mặt BC một lực F

�

theo phương nằm ngang. 
 Tìm giá trị của F

�

ñể có thể  làm vật bị lật.  
Tìm hệ số ma sát giữa vật và sàn 
2, ðặt lên sàn nhà vật B hình khối lập phương,  
khối lượng 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

�

 hướng xuống sàn và hợp 
 với AB một góc α = 300. hệ số ma sát giữa vật B và  
sàn phải bằng bao nhiêu ñể vật không tịnh tiến trên  
sàn nhà? Tìm giá trị nhỏ nhất của F

�

ñể có thể làm lật vật B. Lấy g = 10m/s2 

 
Bài 2: Người ta ñặt một ñĩa tròn có ñường kính 50cm và có khối lượng 4kg 
 ñứng thẳng trên mặt phẳng nghiêng. Giữ ñĩa  bằng một sợi dây nằm 
 ngang mà một ñầu buộc vào ñiểm A cao nhất trên vành ñĩa, còn ñầu 
 kia buộc chặt vào ñiểm C trên mặt phẳng nghiêng sao cho dây AC  
nằm ngang và nằm trong mặt của ñĩa. Biết  góc nghiêng của mặt 
 phẳng nghiêng là 030α = , hệ số ma sát giữa ñĩa và mặt phẳng 
 nghiêng là µ  
a, Hãy tính lực căng của dây AC 
b, Nếu tăng góc nghiêng α  một lượng rất nhỏ thì ñĩa không còn ở  
trạng thái cân bằng. Hãy tính giá trị  của hệ số ma sat 
BAI 3   Một quả cầu ñồng chất tâm O bán kính R và một vật nặng m (xem như là chất ñiểm) ñặt 
tại M cách tâm quả cầu một khoảng d = 2R, tương tác với nhau với một lực hấp dẫn có ñộ lớn F. 
Hỏi nếu khoét quả cầu ñi một phần có dạng hình cầu tâm O' (nằm trên ñoạn thẳng OM), bán kính r 
= R/2 và tiếp xúc trong với quả cầu ban ñầu thì lực tương tác F' giữa quả cầu khoét và vật nặng 
bây giờ là bao nhiêu ? 

 
  
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 
1.Momen lực: 
Momen lực ñối với một trục quay là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và ñược 
ño bằng tích của lực với cánh tay ñòn của nó. 
  
Trong ñó: M(N.m),F(N),d(m) 
 
2.ðIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ðỊNH(HAY QUY TẮC 
MOMEN LỰC) 
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MOMEN LỰC- NGẪU LỰC 
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M1 = M2 ↔ F1d1 = F2d2 
 

 

 

1.Quy tắc: 
Muốn cho một vật có trục quay cố ñịnh ở trạng thái cân bằng,thì tổng các momen lực có xu hướng 
làm vật quay theo chiều kim ñồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay 
ngược chiều kim ñồng hồ. 
 
 
*Chú ý: 
Quy tắc momen lực còn ñược áp dụng cho cả trường hợp một vật không có 
trục quay cố ñịnh nếu như trong một tình huống cụ thể nào ñó ở vật xuất 
hiện trục quay. 
3. NGẪU LỰC 
*.ðịnh nghĩa: 
Hệ hai lực song song,ngược chiều,có ñộ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu 
lực 
Ví dụ: 
Dùng tay vặn vòi nước,dùng tua nơ vít ñẻ vặn ñinh ốc,…. 
*Momen của ngẫu lực: 
Momen của ngẫu lực ñối với môt trục quay 0 vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực. 
M = F1d1 + F2d2 = F(d1 + d2) 
Hay  M = Fd 
Trong ñó : F là ñộ lớn của mỗi lực(N),d là khoãng cách giữa hai giá của hai lực và ñược gọi là 
cánh tay ñòn của ngẫu lực(m)  
*TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ðỐI VỚI MỘT VẬT RẮN: 
-Trường hợp vật không có trục quay cố ñịnh: 
Nếu vật chỉ chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục ñi 
qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực. 
-Trường hợp vật có trục quay cố ñịnh: 
Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh một trục cố ñịnh ñó.Nếu 
trục quay không ñi qua trọng tâm thì trong tâm của vật sẽ chuyển ñộng 
tròn xung quanh trục quay. 
BÀI TẬP: 
1.Chọn câu trả lời ñúng:  ðơn vị của mômen lực M=F.d là: 
a.m/s                      b.N.m                    c.kg.m                       d.N.kg 
2. Khi vật ñược 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 hướng với lực căng dây. 
3. Vị trí trọng tâm của vật rắn trùng với: 
 A. ñiểm ñặt của trọng lực tác dụng lên vật. B. ñiểm chính giữa vật. 
 C. tâm hình học của vật. D. ñiểm bất kì trên vật. 
4 Biểu thức nào sau ñây là biểu thức của quy tắc mômen lực áp dụng cho trường hợp vật rắn có 
trục quay cố ñịnh chịu tác dụng của lực F1 làm cho vật quay theo chiều kim ñồng hồ và lực F2 làm 
cho vật quay ngược chiều kim ñồng hồ. 

 A. 021

rrr
=+ MM  B. F1d2 = F2d1  C. 

1

2

2

1

d

d

F

F
=    D. 21 MM

rr
=  

5. Mômen lực tác dụng lên vật là ñại lượng: 
A.ñặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực. 
B.véctơ . 
C.ñể xác ñịnh ñộ lớn của lực tác dụng. 
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D.luôn có giá trị dương. 
6.Cánh tay ñòn của lực bằng 

A. khoảng cách từ trục quay ñến ñiểm ñặt của lực. 
B. khoảng cách từ trục quay ñến trọng tâm của vật. 
C. khoảng cách từ trục quay ñến giá của lực. 
D. khoảng cách từ trong tâm của vật ñến giá của trục quay. 

7.Momen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố ñịnh là ñại lượng: 
A.ñặc tưng cho tác dụng làm quay vật của lực và ñược ño bằng tích của lực và cánh tay ñòn 

của nó. 
B. ñặc tưng cho tác dụng làm quay vật của lực và ñược ño bằng tích của lực và cánh tay ñòn 

của nó.Có ñơn vị là (N/m). 
C .ñặc trưng cho ñộ 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 ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay của lực. 
B.Momen lực ñược ño bằng tích của lực với cánh tay ñòn của lực ñó. 
C.Momen lực là ñại lượng ñặc trưng cho tác dụng làm quay của vật./ 
D.Cánh tay ñòn là khoảng cách từ trục quay ñến giá của lực. 

10.Momen của trọng lực vật ñối 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 
E.Các giá trị khác 

MA = MB = P. AB = 40 . 0,45 = 1,8Nm 
 
Câu 11: Hai lực của một ngẫu lực có ñộ lớn F = 20 N. Cánh tay ñòn 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 ñộ lớn F = 5N. Cánh tay ñòn của ngẩu lực d= 20cm. 
Momen của ngẫu lực là: 
A.1N.    C. 2N. 
B.0,5 N.    D. 100N. 

13.Phát biểu nào sau ñây không ñúng  
     A. Hệ hai lực song song ,ngược 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 ñộ lớn của mỗi lực với  cánh tay ñòn  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 ñộ lớn F1=F2=F và có cánh tay ñòn d. Momen của ngẫu lực này là 
 A. (F1-F2)d  B. 2Fd    

  C.Fd   D. chưa biết ñược 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 ñối với trục quay ñi 
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1 2

1 2

2 1

F F F

F d

F d

= +

=
(chia trong) 

  

qua các bản lề. Lực F2 tác dụng vào cửa có mômen quay theo chiều ngược lại và có cánh tay ñòn 
d2 = 1,5m. Lực F2 có ñộ lớn bằng bao nhiêu thì cửa không quay? 
 A. 40N     B. 60N C. không tính ñược vì không biết khối lượng của cánh cửa. D. 90N 

 
Câu 18: Một lực có ñộ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn  quay quanh một trục cố ñịnh, biết 

khoảng cách từ giá của lực ñến 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 

  
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 

 
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 ñộ lớn bằng 
tổng các ñộ lớn của hai lực ấy. 
- giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những ñoạn tỉ lệ 
nghịch với ñộ lớn của hai lực ấy. 
  

Câu 16:Một người dung búa ñể 
nhổ một chiếc ñinh .Khi người 
ấy tác dụng một lực100N vào 
ñầu búa thì ñinh bắt ñầu 
chuyển ñộng .Hãy tính lực cản 
của gỗ tác dụng vào ñinh.(Hình 
18.6) 

15cm 

5cm 

Hình 18.6 

Câu17:Một người dung một xà 
beng ñể ñể một hòn ñá với một lực 
200N.Tính lực mà hòn ñá tác dụng 
lên ñầu kia của xà beng.(Hình 
18.3) 

Hình 18.3 

5cm 

15cm 

 

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 
 

 18 
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2.Chú ý: 
- quy tắc trên vẫn ñúng cho cả trường hợp khi 
thanh AB không vuông góc với hai lực 1F

r
 và 

2F
r

 

- ñiểm ñặt của hợp lực là trọng tâm của vật  
- ta có thể phân tích một lực thành hai lực thành phần 
III.ðIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC 
DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG: 
- ba lực ñó phải có giá ñồng phẳng. 
- lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài. 
- hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong. 
 
I. BÀI TẬP TRĂCS NGHIỆM: 
Câu 1: Một người ñang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 40N. Chiếc bị buộc ở ñầu gậy 

cách vai 70cm, tay người giữ ở ñầu kia cách vai 35cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi lực 
giữ gậy của tay và vai người 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 ñược bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách ñiểm 

tựa A 2,4m và cách ñiểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên ñiểm tựa A bằng bao 
nhiêu? 
A. 60N.                 B. 80N.                 C. 100N.                D. 120N. 

Câu 3: Một tấm ván nặng 48N ñược bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách ñiểm 
tựa A 1,2m và cách ñiểm tựa B 0,6m. Lực mà tấm ván tác dụng lên ñiểm tựa A là: 
A. 16 N  B. 12 N  C. 8 N    D. 6 N 

Câu 4: Một thanh chắn ñường dài 7.8m có khối lượng 210kg, có trọng tâm ở cách ñầu bên trái 
1.2m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách ñầu bên trái 1.5m. Hỏi phải tác 
dụng vào ñầu bên phải một lực bao nhiêu ñể giữ cho thanh nằm ngang. Lấy g=10m/s2. 

 A.1000N     B.500N       C.100N     D.400N   
Câu 5: Một tấm ván nặng 18N ñược bắt qua một bể nước.Trọng tâm của tấm ván cách ñiểm tựa A 
1,2m và cách ñiểm tựa B là 0,6m.Lực mà tấm ván tác dụng lên ñiểm tựa A là: 

A.16N.          B.12N.         C.8N.         D.6N. 
 

  
 
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 
 
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 ñược gọi là 
cân bằng không bền 

 

CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA 
MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ðẾ 

 

 19 
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2.Cân bằng bền:  
Một vật bi lệch ra khỏi vị trí cân bằng có thể tự trở về vị trí dó ñược gọi là cân bằng bền 
3.Cân bằng phím ñịnh; 
cân bằng phím ñịnh là dạng cân bằng mà vị trí trục quay trùng với trọng tâm của vật. 
II.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ðẾ: 
1.Mặt chân ñế là gì? 
Mặt chân ñế là hình ña giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc ñó. 
2.ðiều kiện cân bằng: 
ðiều kiện cân bằng của một vật có mặt chân ñế là giá của trọng lực phải xuyên 
qua mặt chân ñế (hay là trọng tâm “rơi” trên mặt chân ñế). 
3.Mức vững vàng của cân bằng: 
Mức vững vàng của cân bằng ñược xác ñịnh bởi ñộ cao của trọng tâm và diên 
tích của mặt chân ñế 
 
 
 
 
 
 
1.Mặt chân ñế của vật là: 

A. toàn bộ diện tích tiếp xúc của vật với sàn. 
B. ña giác lồi lớn nhất bao bọc tất cả các diện tích tíep xúc. 
C. phần chân của vật. 
D. ña 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 ñịnh là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng ñó 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 ñịnh có trọng tâm ở một vị trí xác ñịnh hay ở một ñộ cao không ñổi. 
D.Trái bóng ñặt trên bàn có cân bằng phiếm ñịnh. 

3.Một viên bi nằm cân bằng trong một cái lỗ trên mặt ñất, dạng cân bằng của viên bi khi ñó là: 
 a.cân bằng không bền. 
 b. cân bằng bền. 
 c. cân bằng phiếm ñịnh. 
 d. lúc ñầu cân bằng bền, sau ñó trở thành cân bằng phiếm ñịnh. 
4.Mức vững vàng của cân bằng phụ thuộc vào 

A. khối lượng. 
B. ñộ cao của trọng tâm. 
C. diện tích của mặt chân ñế. 
D. ñộ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân ñế. 

5.ðối với cân bằng phiếm ñịnh 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 ñộ cao không thay ñổi. 
D.trọng tâm có thể tự thay ñổi ñến vị trí cân bằng mới. 

6. Chọn câu ñúng nhất. Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu 
hướng: 

 

  



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 
101 

 

 

F
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r

 hay F ma=
r r

     (21.1) 

Ox :F1X + F2X + …. = ma     (21.2) 
0y  : F1Y + F2Y + …..= 0 

 A   kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì ñó là vị trí cân bằng bền. 
 B  kéo nó ra xa vị trí cân bằng, thì ñó là vị trí cân bằng không bền. 
 C  giữ nó ñứng yên ở vị trí mới, thì ñó là vị trí cân bằng phiếm ñịnh. 
 D  cả A, B , C ñều ñúng.   
 
 
 
  
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 
 
 
 
 
I.CHUYỂN ðỘNG TỊNH TIẾN CỦA MỘT VẬT RẮN: 
1.ðinh nghĩa: 
Chuyển ñộng tịnh tiến của một vật rắn là chuyển ñộng trong ñó ñường nối hai ñiểm bất kì của vật 
luôn luôn song song với chính nó. 
 
2.Gia tốc của vật chuyển ñộng tịnh tiến: 
Khi vật chuyển ñộng tịnh tiến mọi ñiểm của vật có cùng gia tốc . 
Theo ñịnh luật II NiuTơn ,ta có: 
 

 
Trong ñó : 1 2 ....F F F= + +

r r r
là hợp lực của các lực tác dụng lên vật,m là khối lượng của vật 

Chiếu phương trình (21.1) lên các trục tọa ñộ,ta ñược: 
 
 
 
II.CHUYỂN ðỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ðỊNH: 
1.ðặt ñiểm của chuyển ñộng quay .Tốc ñộ góc: 
- Khi vật rắn quay quanh một trục cố ñịnh thì mọi ñiểm của vật có cùng tốc ñộ góc ω,gọi là tốc ñộ 
góc của vật. 
- vật quay ñều 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 ñối với một vật quay quanh một trục: 
a.Thí nghiệm: 

thí nghiệm cho thấy: P1>P2 do ñó T1>T2 
Nếu chọn chiều dương là chiều quay của ròng rọc thì momen toàn phần tác dụng vào 
ròng rọc là: 
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 ñịnh làm thay ñổi tốc ñộ 
góc của vật. 
 

 

CHUYỂN ðỘNG TỊNH TIẾN, QUAY CỦA VẬT RẮN 
QUANH TRỤC CỐ ðỊNH 

  20 
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3.Mức quán tính trong chuển ñộng quay: 
- khi tác dụng cùng một momen lực lên các vật khác nhau,tốc ñộ góc của vật nào tăng chậm hơn 
thì vật ñó có mức quán tính lớn hơn và ngược lại. 
- mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và vào sự 
phân bố khối lương ñó ñối với trục quay.Khối lương của vật càng lớn và ñược phân bố càng xa 
trục quay thì momen quán tính càng lớn và ngược lại. 
 
 
BÀI TẬP: 
1.ðối với vật quay quanh một trục cố ñịnh, câu nào sau ñây ñúng: 

A. Khi thấy tốc ñộ góc của vật thay ñổi thì chắc chắn ñã có momen lực tác dụng lên vật. 
B. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vậtt phải ñứng yên. 
C. Vật quay ñược là nhờ có momen lực tác dụng lên nó. 
D. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật ñang quay sẽ lập tức dừng lại. 

2. Một chiếc vành xe ñạp phân bố ñều khối lượng, có dạng hình tròn tâm C . Trọng tâm của vành 
nằm tại: 

A.một ñiểm bất kì nằm trên vành xe. 
B.một ñiểm bất kì nằm ngoài vành xe. 
C.ñiểm C 
D.mọi ñiểm 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 lượng của vật. 
C. hình dạng và kích thước của vật.  D. vị trí của trục quay. 

4. Trong những chuyển ñộng sau, chuyển ñộng nào là chuyển ñộng tịnh tiến 
a.Hòn bi lăn trên mặt bàn. 
b.Kim ñồng hồ ñang chạy. 
c.Pittong chạy trong ống bơm xe ñạp. 
d.Trái ðất quay chung quanh trục của nó 

5.Phát biểu nào sau ñây KHÔNG ðÚNG: 
A.Lực có giá qua khối tâm làm vật chuyển ñộng tịnh tiến 
B.Lực có giá không qua khối tâm làm vật vừa quay vừa tịnh tiến 
C.Khối tâm vật là ñiểm ñặt 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 ñộng 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 ñổi 
C.Các lực tác dụng phải ñồng phẳng 
D.Các lực tác dụng phải ñồng qui 
E.Các lực tác dụng phải cân bằng với lực ma sát 

7.Phát biểu nào sau ñây KHÔNG ðÚNG ñối với một vật có trục quay cố ñịnh 
A.Giá của lực ñi qua trục quay thì không làm vật quay 
B.Giá của lực không qua trục quay sẽ làm vật quay 
C.ðại lượng ñặc trưng cho tác dụng quay của một lực ñược gọi là momen lực 
D.Cánh tay ñòn là khoảng cách từ trục quay ñến ñiểm ñặt của lực 
E.ðơn vị tính momen lực trong hệ thống ñơn vị SI là N.m 
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Ôn tập kiểm tra 

Bµi 1: ë tr−êng hîp nµo sau d©y, lùc cã t¸c dông lµm cho vËt r¾n quay quanh trôc? 

A. Lùc cã gi¸ c¾t trôc quay. 

B. Lùc cã gi¸ song song víi trôc quay. 

C. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ kh«ng c¾t trôc quay. 

D. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ c¾t trôc quay. 

Bµi 2: Ng−êi ta khoÐt mét lç trßn b¸n kÝnh R/2 trong mét ®Üa trßn ®ång chÊt b¸n kÝnh R. Träng 

t©m cña phÇn cßn l¹i c¸ch t©m ®Üa trßn lín bao nhiªu ? 

A. R/2 B. R/4 C. R/3 D. R/6 

Bµi 3: Hai lùc cña ngÉu lùc cã ®é lín F = 20N, kho¶ng c¸ch gi÷a hai gi¸ cña ngÉu lùc lµ d = 30 

cm. Momen cña ngÉu lùc lµ: 

A. M = 0,6(Nm). B. M = 600(Nm). C. M = 6(Nm). D. M = 60(Nm). 

Bµi 4: Mét qu¶ cÇu ®ång chÊt cã khèi l−îng 4kg ®−îc treo vµo t−êng th¼ng ®øng nhê mét sîi d©y 

hîp víi t−êng mét gãc α =300. Bá qua ma s¸t ë chç tiÕp xóc cña qu¶ cÇu víi t−êng. LÊy g=9,8m/s2. 

Lùc cña qu¶ cÇu t¸c dông lªn t−êng cã ®é lín gÇn b»ng lµ: 

A. 23N. B. 22,6N. C. 20N. D. 19,6N. 

Bµi 5: Khi mét lùc t¸c dông vµo vËt r¾n, yÕu tè nµo sau ®©y cña lùc cã thÓ thay ®æi mµ kh«ng ¶nh 

h−ëng ®Õn t¸c dông cña lùc: 

A. ®é lín B. chiÒu C. ®iÓm ®Æt D. ph−¬ng 

Bµi 6: Treo mét vËt r¾n kh«ng ®ång chÊt ë ®Çu mét sîi d©y mÒm. Khi c©n b»ng, d©y treo kh«ng 

trïng víi. 

A. ®−êng th¼ng ®øng nèi ®iÓm treo N víi träng t©m G. B. trôc ®èi xøng cña vËt. 

C. ®−êng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm treo N.  D. ®−êng th¼ng ®øng ®i qua träng t©m G. 

Bµi 7: Ba lùc ®ång quy t¸c dông lªn vËt r¾n c©n b»ng cã ®é lín lÇn l−ît lµ 12N, 16N vµ 20N. NÕu 

lùc 16N kh«ng t¸c dông vµo vËt n÷a th× hîp lùc t¸c dông lªn vËt lµ: 

A. 16N. B. 20N. C. 15N. D. 12N. 

Bµi 8: Chän c©u ph¸t biÓu ®óng: C©n b»ng bÒn lµ lo¹i c©n b»ng mµ vËt cã vÞ trÝ träng t©m 

A. thÊp nhÊt so víi c¸c vÞ trÝ l©n cËn.                              C. cao nhÊt so víi c¸c vÞ trÝ l©n cËn. 

B. cao b»ng víi c¸c vÞ trÝ l©n cËn.                                    D. bÊt k× so víi c¸c vÞ trÝ l©n cËn. 

Bµi 10: KÕt luËn nµo d−íi ®©y vÒ ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña mét vËt r¾n chÞu t¸c dông cña ba lùc 

kh«ng song song lµ ®Çy ®ñ? 

A. ba lùc ®ã ph¶i ®ång ph¼ng vµ ®ång quy.  B. ba lùc ®ã ph¶i ®ång quy. 

C. ba lùc ®ã ph¶i ®ång ph¼ng.           D. hîp lùc cña hai lùc bÊt kú ph¶i c©n b»ng víi lùc thø ba. 

Bµi 11: Mét thanh AB =  7,5m cã träng l−îng 200N cã träng t©m G c¸ch ®Çu A mét ®o¹n 2m. 

Thanh cã thÓ quay xung quanh mét trôc ®i qua O. BiÕt OA = 2,5m. Hái ph¶i t¸c dông vµo ®Çu B 

mét lùc F cã ®é lín b»ng bao nhiªu ®Ó AB c©n b»ng? 

A. 100N. B. 25N. C. 10N. D. 20N. 
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Bµi 12: Mét thanh AB cã träng l−îng 150N cã träng t©m G chia 

®o¹n AB theo tØ lÖ BG = 2 AG. Thanh AB ®−îc treo lªn trÇn b»ng 

d©y nhÑ, kh«ng gi·n (H×nh bªn). Cho gãc α = 300. TÝnh lùc c¨ng 

d©y T? 

A. 75N. B. 100N. C. 150N. D. 50N. 

Bµi 13: Chän c©u ®óng. 

A. Khi vËt r¾n c©n b»ng th× träng t©m lµ ®iÓm ®Æt cña tÊt c¶ c¸c lùc. 

B. Träng t©m cña bÊt kú vËt r¾n nµo còng n»m trªn trôc ®èi xøng cña vËt. 

C. Mçi vËt r¾n chØ cã mét träng t©m vµ cã thÓ lµ mét ®iÓm kh«ng thuéc vËt ®ã. 

D. Träng t©m cña bÊt kú vËt r¾n nµo còng ®Æt t¹i mét ®iÓm trªn vËt. 

Bµi 14: Ng−êi lµm xiÕc ®i trªn d©y th−êng cÇm mét c©y gËy nÆng ®Ó lµm g×? 

A. §Ó võa ®i võa biÓu diÔn cho ®Ñp 

B. §Ó t¨ng lùc ma s¸t gi÷a ch©n ng−êi vµ d©y nªn ng−êi kh«ng bi ng· 

C. §Ó ®iÒu chØnh cho gi¸ träng lùc cña hÖ (ng−êi vµ gËy) lu«n ®i qua d©y nªn ng−êi kh«ng bÞ ng· 

D. §Ó t¨ng m«men träng lùc cña hÖ (ng−êi vµ gËy) nªn dÔ ®iÒu chØnh khi ng−êi mÊt th¨ng b»ng 

Bµi 15: Vßi vÆn n−íc cã hai tai vÆn. T¸c dông cña c¸c tai nµy lµ g×? 

A. T¨ng ®é bÒn cña ®ai èc  B. T¨ng m«men cña ngÉu lùc 

C. T¨ng m«men lùc   D. §¶m b¶o mü thuËt 

Bµi 16: Cho mét hÖ gåm hai chÊt ®iÓm m1=0,05kg ®Æt t¹i ®iÓm P vµ m2=0,1kg ®Æt t¹i ®iÓm Q. Cho 

PQ=15cm. Träng t©m cña hÖ 

A. n»m ngoµi kho¶ng PQ  B. c¸ch P mét kho¶ng 10cm vµ c¸ch Q mét kho¶ng 5cm 

C. c¸ch P mét kho¶ng 5cm  D. c¸ch Q mét kho¶ng 10cm 

Bµi 17: Cã 3 viªn g¹ch gièng nhau, mçi viªn cã chiÒu dµi L. Ba viªn g¹ch nµy ®−îc xÕp chång lªn 

nhau sao cho viªn g¹ch trªn ®ua ra mét phÇn so víi viªn g¹ch d−íi. ChiÒu dµi lín nhÊt cña chång 

g¹ch mµ kh«ng bÞ ®æ lµ 

A. 5L/4  B. 7L/4  C. 2L  D. 1,5L 

Bµi 18: Thanh AC ®ång chÊt cã träng l−îng 4N, chiÒu dµi 8cm. BiÕt qu¶ c©n P1=10N treo vµo ®Çu 

A, qu¶ c©n P2 treo vµo ®Çu C. Trôc quay c¸ch A 2cm, hÖ c©n b»ng. Hái P2 cã ®é lín lµ bao nhiªu? 

A. 5N  B. 4,5N  C. 3,5N  D. 2N 

Bµi 19: NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ ngÉu lùc lµ kh«ng chÝnh x¸c ? 

A. Hîp lùc cña ngÉu lùc tu©n theo quy t¾c tæng hîp hai lùc song song, ng−îc chiÒu. 

B. NgÉu lùc lµ hÖ gåm hai lùc song song, ng−îc chiÒu vµ cã ®é lín b»ng nhau. 

C. Momen cña ngÇu lùc tÝnh theo c«ng thøc : M = F.d ( trong ®ã d lµ c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùc) 

D. NÕu vËt kh«ng cã trôc quay cè ®Þnh chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc th× nã sÏ quay quanh mét trôc ®i 

qua träng t©m vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa ngÉu lùc. 

Bµi 20: Mét vËt ®ang quay quanh mét trôc cè ®Þnh víi tèc ®é gãc ( / )rad sω π= . NÕu bçng nhiªn 

m«men lùc t¸c dông lªn vËt mÊt ®i th× 

A. VËt quay chËm dÇn råi dõng l¹i.        B. VËt quay nhanh dÇn do qu¸n tÝnh. 

α  A 

B 

G 

T 
P 
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C. VËt dõng l¹i ngay.                              D. VËt quay ®Òu víi tèc ®é gãc ( / )rad sω π= . 

Bµi 21: §èi víi mét vËt quay quanh mét trôc cè ®Þnh, c©u nµo sau ®©y ®óng 

A. Khi thÊy tèc ®é gãc cña vËt thay ®æi th× ch¾c ch¾n lµ ®· cã momen lùc t¸c dông lªn vËt. 

B. NÕu kh«ng chÞu t¸c dông cña momen lùc t¸c dông lªn vËt th× vËt ph¶i ®øng yªn. 

C. VËt quay ®−îc lµ nhê cã momen lùc t¸c dông lªn vËt. 

D. Khi kh«ng cßn m«men lùc t¸c dông lªn vËt th× vËt ®ang quay sÏ lËp tøc dõng l¹i. 

Bµi 22: NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c ? Hîp lùc cña hai lùc song song cã ®Æc ®iÓm: 

A. Cïng gi¸ víi c¸c lùc thµnh phÇn. 

B. Cã gi¸ n»m trong hoÆc ngoµi kho¶ng c¸ch giíi h¹n bëi gi¸ cña hai lùc vµ tu©n theo quy t¾c chia 

trong hoÆc chia ngoµi. 

C. Cïng ph−¬ng víi c¸c lùc thµnh phÇn.  D. Cã ®é lín b»ng tæng ®é lín cña hai lùc thµnh phÇn. 

Bµi 23: Møc qu¸n tÝnh cña mét vËt chuyÓn ®éng quay quanh mét trôc cè ®Þnh kh«ng phô thuéc 

vµo: 

A. VËt liÖu lµm nªn vËt .  B. Tèc ®é gãc cña vËt. C. KÝch th−íc cña vËt.  

D. Khèi l−îng cña vËt vµ sù ph©n bè khèi l−îng cña vËt ®èi víi trôc quay. 

Bµi 24: Hai lùc F1 vµ F2 song song, ng−îc chiÒu ®Æt t¹i hai ®Çu thanh AB cã hîp lùc F ®Æt t¹i O 

c¸ch A lµ 8 cm, c¸ch B 2 cm vµ cã ®é lín F = 10,5 N. T×m F1 vµ F2. 

A. 3,5 N vµ 14 N B. 14 N vµ 3,5 N C. 7 N vµ 3,5 N D. 3,5 N vµ 7 N 

Bµi 25: §iÒu kiÖn ®Ó mét vËt n»m c©n b»ng lµ: 

A. Tæng m«men lùc t¸c dông  lªn vËt ph¶i b»ng kh«ng. 

B. Hîp lùc t¸c dông lªn vËt ph¶i b»ng kh«ng. 

C. Hîp lùc t¸c dông vµo nã ph¶i b»ng kh«ng vµ tæng m« men lùc t¸c dông lªn vËt ph¶i b»ng 0. 

D. Träng lùc vµ ph¶n lùc cña nã ph¶i c©n b»ng lÉn nhau. 

Bµi 26: Chän c©u sai khi nãi vÒ träng t©m cña vËt : 

A. Mét vËt r¾n x¸c ®Þnh chØ cã mét träng t©m 

B. Träng t©m lµ ®iÓm ®Æt träng lùc  t¸c dông vµo vËt. 

C. VËt cã d¹ng h×nh häc ®èi xøng th× träng t©m lµ t©m ®èi xøng cña vËt. 

D. NÕu lùc t¸c dông cã ph−¬ng qua träng t©m th× vËt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

Bµi 27:  Mét vËt r¾n chÞu t¸c dông cña mét lùc F. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ  chuyÓn ®éng : 

A. tÞnh tiÕn B. quay   

C. võa quay võa tÞnh tiÕn               D. kh«ng x¸c ®Þnh  

Bµi 28: Mét vËt kh«ng cã trôc quay cè ®Þnh khi chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc th× sÏ : 

A. chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn   B. chuyÓn ®éng quay 

C. võa quay, võa tÞnh tiÕn   D. c©n b»ng 

Bµi 29: T¸c dông mét lùc F cã gi¸ ®i qua träng t©m cña mét vËt th× vËt ®ã sÏ: 

A. ChuyÓn ®éng tÞnh tiÕn   B. ChuyÓn ®éng quay 

C. Võa quay võa tÞnh tiÕn   D. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu 
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 A  B  O 
Bµi 30:  Cã ®ßn bÈy nh− h×nh vÏ. §Çu A cña ®ßn bÈy treo 

mét vËt cã träng l−îng 30 N. ChiÒu dµi ®ßn bÈy dµi 50 cm. 

Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu A ®Õn trôc quay O lµ 20 cm. VËy ®Çu 

B cña ®ßn bÈy ph¶i treo mét vËt kh¸c cã träng l−îng lµ bao 

nhiªu ®Ó ®ßn bÈy c©n b»ng nh− ban ®Çu? 

A.15 N           B. 20 N             C. 25 N         D. 30 N 

Bµi 31: §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ c¸ch ph©n tÝch mét lùc thµnh hai lùc song song   

A . Cã v« sè c¸ch ph©n tÝch mét lùc thµnh hai lùc song song . 

B. ChØ cã duy nhÊt mét c¸ch ph©n tÝch mét lùc thµnh hai lùc song song  

C. ViÖc ph©n tÝch mét lùc thµnh hai lùc song song ph¶i tu©n theo quy t¾c h×nh b×nh hµnh . 

D . ChØ cã thÓ ph©n tÝch mét lùc thµnh hai lùc song song nÕu lùc Êy cã ®iÓm ®Æt t¹i träng t©m cña 

vËt mµ nã t¸c dông . 

Bµi 32:  Mét thanh ch¾n ®−êng dµi 7,8m cã träng l−îng 2100N vµ cã träng  t©m ë c¸ch ®Çu bªn 

tr¸i 1,2 m .Thanh cã thÓ quay quanh mét trôc n»m ngang ë c¸ch ®Çu bªn tr¸i 1,5m . §Ó gi÷ thanh 

Êy n»m ngang vµo ®Çu bªn ph¶i cã gi¸ trÞ nµo  sau ®©y: 

 A. 2100N   .     B. 100N .           C. 780 N.             D.150N . 

Bµi 33: Mét vËt r¾n ph¼ng máng d¹ng mét tam gi¸c ®Òu ABC, c¹nh a = 20cm. Ng−êi ta t¸c dông 

vµo mét ngÉu lùc n¨ng trong mÆt ph¼ng cña tam gi¸c. C¸c lùc cã ®é lín 8N vµ ®Æt vµo hai ®Ønh A 

vµ C vµ song song víi BC. Momen cña ngÉu lùc lµ: 

A. 13,8 Nm         B. 1,38 Nm      C. 13,8.10-2Nm          D. 1,38.10-3Nm 

Bµi 34: Mét c¸i xµ n»m ngang chiÒu dai 10m träng l−îng 200N, Mét ®Çu xµ g¾n vµo t−êng ®Çu 

kia ®−îc gi÷ b»ng sîi d©y lµm víi ph−¬ng n»m ngang gãc 600 Søc c¨ng cña sîi d©y lµ  

A. 200N  B. 100N  C. 115,6N  D. 173N 

Bµi 35: Chän c©u sai: 

A. VËn tèc gãc ®Æc tr−ng cho sù quay nhanh hay chËm cña vËt r¾n 

B. VËn tèc gãc d−¬ng khi khi vËt quay nhanh dÇn  

C. VËn tèc gãc kh«ng ®æi khi vËt quay ®Òu  D. VËn tèc gãc ®o b»ng ®¬n vÞ rad/s 

Bµi 36: Mét vËt r¾n ®ang quay quanh mét trôc cè ®Þnh xuyªn qua vËt. C¸c ®iÓm trªn vËt r¾n 

(kh«ng thuéc trôc quay) 

A. quay ®−îc nh÷ng gãc kh«ng b»ng nhau trong cïng mét kho¶ng thêi gian. 

B. ë cïng mét thêi ®iÓm, cã cïng vËn tèc gãc. 

C. ë cïng mét thêi ®iÓm, cã cïng vËn tèc dµi.        D. ë cïng mét thêi ®iÓm, cã cïng gia tèc dµi. 

Bµi 37: Cã ba qu¶ cÇu nhá ®ång chÊt khèi l−îng m1, m2 vµ m3 ®−îc g¾n theo thø tù t¹i c¸c ®iÓm 

A, B vµ C trªn mét thanh AC h×nh trô m¶nh, cøng, cã khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ, sao cho thanh 

xuyªn qua t©m cña c¸c qu¶ cÇu. BiÕt m1 = 2m2 = 2M vµ AB = BC. §Ó khèi t©m cña hÖ n»m t¹i 

trung ®iÓm cña AB th× khèi l−îng m3 b»ng 

A.  
3

2M
.    B. M.     C. 

3

M
   D. 2M. 

Bµi 38: Cã ba chÊt ®iÓm 5kg, 4kg vµ 3kg ®−îc ®Æt trong hÖ to¹ ®é 0xyz. VËt 5kg cã to¹ ®é (0,0); 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 
107 

3kg cã to¹ ®é (0,4); 4kg cã to¹ ®é (3,0). Hái ph¶i ®Æt vËt 8kg ë ®©u ®Ó khèi t©m cña hÖ trïng víi 

gèc to¹ ®é (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 

 

----------------------hÕt--------------------- 

®¸p ¸n ôn tập kiểm tra 

Bµi 1. D 

Bµi 2. D 

Ta cã 

 1 2

R
P . P .x

2
=  

 ⇔ 1 2

R
m . m x

2
=  

 ⇔
2 2

2R R R
. R x

2 2 4

 Π Π = Π −  
   

 

 ⇔
R 3 R

x x
8 4 6

= ⇒ =  

Bµi 3. C 

 M = D.d = 20.0,3 = 6 (Nm) 

Bµi 4. B .  P = Tcosα 

 N = Tsin α 

 ⇔ 
N

P
tanα ⇒ N = P tan α = mgtanα 

 Thay sè: N = 7.9,8. tan 300 

                    ≈ 22,6 (N) 

Theo ®Þnh luËt III Neut¬n N’ = 22,6 (N) 

Bµi 5. C 

Bµi 6. B 

Bµi 7. A. 

 Do 122 + 162 = 202 ⇒ 3 lùc t¸c dông nh− h×nh vÏ: 

 F1 = 12N,  F2 = 16N, F3 = 20N 

 Lùc N kh«ng t¸c dông lªn vËt 

 ⇒ F13 = 2 2
3 1F F 16N− =  

Bµi 8. A 

Bµi 10. D 

Bµi 11. D 
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 P  GO = F. OB 

 ⇔ 200.0,5 = F(7,5 = 2,5) 

 ⇔ F = 20(N) 

Bµi 12. D 

Thanh cã thÓ quay quanh A 

 P. AG . cosα = T. AB cosα 

 ⇔ T = P. 
AG P 150

50N
AB 3 3

= − =  

Bµi 13. C 

Bµi 14. C 

Bµi 15. B 

Bµi 16. B 

 Ta cã: P1 PG = P2 . GQ 

 ⇔ 2 2

1 1

PG P m
2

GQ P m
= = =  

         PG + GQ = 15 

Bµi 17.B 

 Viªn g¹ch thø 3 cã thÓ nh« ra 
L

2
lµ kho¶ng c¸ch lín nhÊt HÖ 2 viªn g¹ch (2) (3) n»m c©n 

b»ng th× hîp lùc 2P
uur

 nh− h×nh vÏ. 

 ⇒ y = 
L

4
 

→ ChiÒu dµi lín nhÊt cña chång g¹ch lµ: 

 
L L 7L

L
4 2 4

+ + =  

Bµi 18. D 

Ta cã: 

 P1 . AO = PAB .OG + P2 . OB 

 ⇔ m1 . AO = mAB . OG + m2 .OB 

 ⇔ P2 = 2(N) 

Bµi 19. C 

Bµi 20. D 

Bµi 21. A 

Bµi 22. A 

Bµi 23. A 

⇒ PG = 10(cm) 
     GQ = 5 (cm) 
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Bµi 24.    A. F = F1 – F2  

 F1. 8 = F2 . 2 ⇒ F2 = 4F1 ⇒ F= 3F1 ⇒F1 = 3,5 (N) 

       F2 = 14 (N)  

Bµi 25. C 

Bµi 26. D 

Bµi 27. D 

Bµi 28. B 

Bµi 29. A 

Bµi 30. B 

 B AOB.P OA.P=
uuur uuur

 

 ⇒ PB = ( )A

OA 20
.P .30 20 N

OB 50 20
= =

−
 

Bµi 31. A 

Bµi 32. B 

 PB . OB P.GO=  

 ⇒ PB = P. ( )GO 1,5 1,2
2100. 10 N

7,8 1,5OB

−
= =

−
 

Bµi 33. B 

 M = F. d (F; ®é lín cña lùc)  

                  d: Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 gi¸ cña lùc 

 ⇒M = 8.a sin 600 = 8.0,2 . ( )3
1,38 N / m

2
=  

Bµi 34. D 

 P. l . cos 300 = T.l 

 ⇒ T = P cos 300 = 20. ( )3
100 3 173 N

2
= =  

Bµi 35. B 

Bµi 36. B 

Bµi 37. C 

m1 = 2M, m2 = MGA = GB khèi t©m cña hÖ t¹i trung ®iÓm AB th× 

 m1. AG = m2. GB + m3 GC 

 ⇔ 2M. 3

AC AC 3
M. M . AC

4 4 4
= +  

 ⇔ m3 = 
M

3
 

Bµi 38. C 
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 G1 lµ khèi t©m cña hÖ vËt 3kg vµ 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
=  

 VËt 8 kg ®Æt t¹i G2 

 OG2 . 8 = 12
2

.7
7

 

 ⇒OG2 = 
12 2 3 2 3

8 2 2
= =  

 ⇒ G2 
3 3

;
2 2

− − 
 
 

 

 

-----------------------hÕt---------------------- 

Kiểm tra 45’ 
Họ và tên: ………………………………………..        
Câu 12ñ. Nếu trượt vectơ lực trên giá của nó thì lực ñó tác dụng lên vật có thay ñổi không? Tại 
sao? 
Câu 22ñ. Momen lực có tác dụng như thế nào ñối với 1 vật quay quanh 1 trục cố ñịnh?  
Câu 32ñ. Một vật chịu tác dụng ñồng thời của 3 lực không song song thì ba lực này phải thỏa mãn 
ñiều kiện gì ñể vật cân bằng. 
Câu 42ñ. Ở vị trí cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng phím ñịnh thì vị trí trọng tâm của 
nó như thế nào? 
Câu 52ñ. Hai lực của 1 ngẫu lực có ñộ lớn là F = 5N. Cánh tay ñòn của ngẫu lực là 20cm. Tính 
momen của ngẫu lực? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Họ và tên: ………………………………………..         
Câu 12ñ. Khi nào thì lực tác dụng lên 1 vật có trục quay cố ñịnh mà không làm cho vật quay? 
Câu 22ñ. Muốn tổng hợp hai lực song song thì hai lực ñó phải như thế nào? Khi ñó, hợp lực của 2 
lực song song cùng chiều có ñặc ñiểm gì? 
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Câu 32ñ. Thế nào là dạng cân bằng không bền? Nguyên nhân gây ra dạng cân bằng không bền là 
gì? Lấy ví dụ 
Câu 42ñ. Mức vững vàng của cân bằng ñược xác ñịnh bởi những yếu tố nào? 
Câu 52ñ. Một ngẫu lực gồm 2 lực F1 và F2 có ñộ lớn là 10N và có cánh tay ñòn d = 5cm. Tính 
momen ngẫu lực ? 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
Họ và tên: ………………………………………..            
Câu 12ñ. Mức quán tính của 1 vật quay quanh 1 trục phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
Câu 22ñ. Trong chuyển ñộng tịnh tiến của vật rắn thì mọi ñiểm trên vật sẽ chuyển ñộng như thế 
nào? Và chuyển ñộng ñó với gia tốc bằng bao nhiêu?( chỉ viết dưới dạng công thức ) 
Câu 32ñ. Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân ñế thì người ta phải làm thế nào? 
Câu 42ñ. Nguyên nhân nào gây nên các dạng cân bằng? Hãy chỉ ra nguyên nhân gây ra dạng cân 
bằng phiếm ñịnh. 
Câu 52ñ. Hai người dùng 1 chiếc gậy có khối lượng 1,5kg ñể khiêng một cổ máy nặng 100kg. Xác 
ñịnh tổng trọng lực tác dụng lên vai 2 người ấy. Lấy g = 9,8 m/s2   
………………………………………………………………………………………………………
……………. 
Họ và tên: …………………………………………           
Câu 12ñ. ðại lượng vật lý nào ñặc trương cho khả năng tác dụng làm quay của lực. Viết biểu thức 
tính ñại lượng ñó. 
Câu 22ñ. ðối với những vật ñồng chất và có dạng hình học ñối xứng thì trọng tâm của vât nằm ở 
ñâu? 
Trọng lực của 1 vật rắn có ñiểm ñặt nằm ở ñâu? 
Câu 32ñ. viết công thức tính momen ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có ñặc ñiểm gì? 
Câu 42ñ. Hãy nêu ñặc ñiểm của 3 lực song song cân bằng? 
Câu 52ñ. Momen ngẫu lực của 2 lực F1 và F2 là 10Nm. Cánh tay ñòn của ngẫu lực d = 10cm. Xác 
ñịnh ñộ lớn của 2 lực F1, F2. 
………………………………………………………………………………………………………
……………. 
Họ và tên: …………………………………………..          
Câu 12ñ. ðiều kiện cân bằng của 1 vật có mặt chân ñế là gì? 
Câu 22ñ. ðiều kiện cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực là gì? Lấy ví dụ. 
Câu 32ñ. Khoảng cách giữa 2 lực ñược tính từ ñâu? Viết công thức tính momen lực. 
Câu 42ñ. Trong các dạng cân bằng thì cân bằng nào kém vững vàng nhất và cân bằng nào có mức 
vững vàng nhất? 
Câu 52ñ. Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. ðòn gánh dài 
1m. Hỏi vai người ñó phải ñặt ở ñiểm nào trên ñòn gánh ñể thùng gạo và thùng ngô cân bằng. Bỏ 
qua trọng lực của ñòn gánh. 
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CHƯƠNG IV: CÁC ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN  
 
 
 
 
 
 
Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT……………………………………. 
 
 
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
Dạng 1: : Tính ñộng lượng của một vật, một hệ vật. 

- ðộng lượng p  của một vật có khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v  là một ñại 

lượng ñược xác ñịnh bởi biểu thức: p  = m v  
- ðơn vị ñộng lượng: kgm/s hay kgms-1. 
- ðộng lượng hệ vật: 

                     1 2p p p= +
ur uur uur

 

Nếu: 1 21 2p p p p p↑↑ ⇒ = +
ur ur

 

Nếu: 1 21 2p p p p p↑↓ ⇒ = −
ur ur

 

Nếu: 2 2
1 21 2p p p p p⊥ ⇒ = +

ur ur
 

Nếu: ( )� 2 2 2
1 2 1 2 1 2, 2 . . osp p p p p p p cα α= ⇒ = + +

uur uur
 

Dạng 2: Bài tập về ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng  
   Bước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sát 
   Bước 2: Viết biểu thức ñộng lượng của hệ trước và sau hiện tượng. 
   Bước 3: áp dụng ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng cho hệ: t sp p=

uur uur
(1) 

   Bước 4: Chuyển phương trình (1) thành dạng vô hướng (bỏ vecto) bằng  2 cách: 
     + Phương pháp chiếu 
     + Phương pháp hình học.  
*. Những lưu ý khi giải các bài toán liên quan ñến ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng: 

a. Trường hợp các vector ñộng lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) cùng 
phương, thì biểu thức của ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng ñược viết lại: m1v1 + m2v2 = m1

'
1v   + 

m2
'
2v  

Trong trường hợp này ta cần quy ước chiều dương của chuyển ñộng. 
- Nếu vật chuyển ñộng theo chiều dương ñã chọn thì v > 0; 
- Nếu vật chuyển ñộng ngược với chiều dương ñã chọn thì v < 0. 
b. Trường hợp các vector ñộng lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) không 

cùng phương, thì ta cần sử dụng hệ thức vector: sp = tp  và biểu diễn trên hình vẽ. Dựa vào các 
tính chất hình học ñể tìm yêu cầu của  bài toán. 
c. ðiều kiện áp dụng ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng: 
   - Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không. 
   - Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực 
   - Thời gian tương tác ngắn. 
   - Nếu ai luc 0ngoF ≠

ur
nhưng hình chiếu của ai lucngoF

ur
trên một phương nào ñó bằng không thì ñộng 

lượng bảo toàn trên phương ñó. 
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

 

ðỘNG LƯỢNG. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðỘNG LƯỢNG 
 

 21 
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Bài 1: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển ñộng với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 
1 m/s. Tìm tổng ñộng lượng ( phương, chiều và ñộ lớn) của hệ trong các trường hợp :  
   a) v

r
1 và v

r
2 cùng hướng.  

   b) v
r

1 và v
r

2 cùng phương, ngược chiều.  
   c) v

r
1 và v

r
2  vuông góc nhau  

Giải 
a) ðộng lượng của hệ : 

p
r = p

r
1 + p

r
2 

                                                                    ðộ lớn : p = p1 + p2 = m1v1 + m2v2 = 1.3 + 3.1 = 6 kgm/s 
b) ðộng lượng của hệ : 

p
r = p

r
1 + p

r
2 

                     ðộ lớn :  p = m1v1 - m2v2 = 0 
c) ðộng lượng của hệ : 

p
r = p

r
1 + p

r
2 

                                       ðộ lớn: p = 2
2

2
1 pp +  = = 4,242 kgm/s 

  
Bài 2: Một viên ñạn khối lượng 1kg ñang bay theo phương thẳng ñứng với vận tốc 500m/s thì nổ 
thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 
500 2 m/s. hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu? 

Giải 
 
- Xét hệ gồm hai mảnh ñạn trong thời gian nổ, ñây ñược xem là hệ kín nên ta áp dụng ñịnh luật 
bảo toàn ñộng lượng. 
- ðộng lượng trước khi ñạn nổ: 

.tp m v p= =
ur r ur

 
- ðộng lượng sau khi ñạn nổ: 

1 2 1 21 2. .sp m v m v p p= + = +
ur r r ur ur

 
Theo hình vẽ, ta có: 

( )   
= + ⇒ = + ⇒ = + =   

   

2
22 2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1. . . 4 1225 /
2 2

m m
p p p v m v v v v v m s  

- Góc hợp giữa 2v
r

 và phương thẳng ñứng là: 

01 1

2 2

500 2
sin 35

1225

p v

p v
α α= = = ⇒ =  

Bài 3: Một khẩu súng ñại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn một viên ñoạn khối lượng 
mñ = 2,5kg. Vận tốc viên ñoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn. 
 Giải 

- ðộng lượng của súng khi chưa bắn là bằng 0. 
   - ðộng lượng của hệ sau khi bắn súng là: 
     ññSS vmvm

rr
.. +  

- Áp dụng ñiịnh luật bảo toàn ñộng lượng. 
    0.. =+ ññSS vmvm

rr  
- Vận tốc của súng là: 

    )/(5,1. sm
m

vm
v

S

ññ =−=  

Bài 4: Một xe ôtô có khối lượng m1 = 3 tấn chuyển ñộng thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s, ñến 
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tông và dính vào một xe gắn máy ñang ñứng yên có khối lượng m2 = 100kg. Tính vận tốc của các 
xe. 

Giải 
- Xem hệ hai xe là hệ cô lập 
- Áp dụmg ñịmh luật bảo toàn ñộng lượng của hệ. 
      vmmvm

rr
)(. 2111 +=  

v
r cùng phương với vận tốc 1v

r . 
- Vận tốc của mỗi xe là: 

 
21

11.

mm

vm
v

+
= = 1,45(m/s) 

 
Bài 5: Một người khối lượng m1 = 50kg ñang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe 
khối lượng m2 = 80kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v2 = 3m/s. sau ñó, xe và 
người vẫn tiếp tục chuyển ñộng theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu 
ban ñầu xe và người chuyển ñộng:  
a/ Cùng chiều. 
b/ Ngược chiều  

Giải 
Xét hệ: Xe + người là hệ kín 

Theo ñịnh luật BT ñộng lượng 

( )1 21 2 1 2
. .m v m v m m v+ = +
r r r

 

a/ Khi người nhảy cùng chiều thì 

1 1 2 2

1 2

50.4 80.3
3,38 /

50 80

m v m v
v m s

m m

+ +
= = =

+ +
- Vậy xe tiếp tục chuyển ñộng theo chiều cũ với vận tốc 3,38 

m/s. 
b/ Khi người nhảy ngược chiều  thì 

/ 1 1 2 2

1 2

50.4 80.3
0,3 /

50 80

m v m v
v m s

m m

− + − +
= = =

+ +
Vậy xe tiếp tục chuyển ñộng theo chiều cũ với vận tốc 

0,3m/s. 
 

C.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1:Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống ñất trong khoảng thời gian 0,5s. ðộ biến thiên 
ñộng lượng của vật trong khoảng thời gian ñó là bao nhiêu ? Cho g = 10m/s2. 

A. 5,0 kg.m/s.   C. 10 kg.m/s. 
B. 4,9 kg.m/s.   D. 0,5 kg.m/s. 

Câu 2: Chất ñiểm M chuyển ñộng không vận tốc ñầu dưới tác dụng của lực F
r

. ðộng lượng chất 
ñiểm ở thời ñiểm t là: 

A. mtFP
rr

=    B. tFP
rr

=   C. 
m

tF
P

r
r

=    D. mFP
rr

=   

Câu 3: Một chất ñiểm m bắt ñầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là 
góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. ðộng lượng chất ñiểm ở thời ñiểm t là 
A. p = mgsinαt   B.p = mgt  C.p = mgcosαt  D.p = gsinαt 
Câu 4: Phát biểu nào sau ñây SAI: 
A. ðộng lượng là một ñại lượng vectơ B. Xung của lực là một ñại lượng vectơ 
C.ðộng lượng tỉ lệ với khối lượng vật D. ðộng lượng của vật trong chuyển ñộng tròn ñều không 
ñổi 
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Câu 5:Quả cầu A khối lượng m1 chuyển ñộng với vận tốc 1v  va chạm vào quả cầu B khối lượng 

m2 ñứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v   . Ta có: 

A. 22111 )( vmmvm
rr

+=   B. 2211 vmvm
rr

−=  C.. 2211 vmvm
rr

=        D. 22111 )(
2

1
vmmvm
rr

+=  Câu 

6: Gọi M và m là khối lượng súng và ñạn, V
r

vận tốc ñạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử ñộng 
lượng ñược bảo toàn. Vận tốc súng là: 

A. V
M

m
v

rr
=    B. V

M

m
v

rr
−=  C. V

m

M
v

rr
=   D. V

m

M
v

rr
−=  

Câu 7: Chiếc xe chạy trên ñường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác 
ñang ñứng yên và có cùng khối lượng. 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 lượng súng là 4kg và của ñạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, ñạn 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 lượng m1= 60g chuyển ñộng với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi 
B có khối lượng m2 = 40g chuyển ñộng ngược chiều với vận tốc 2V

r
 . Sau va chạm, hai viên bi 

ñứng 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 ñiểm chuyển ñộng không vận tốc ñầu dưới tác dụng của lực F = 10-2N. ðộng 
lượng chất ñiểm ở thời ñiểm t = 3s kể từ lúc bắt ñầu chuyển ñộng 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 ñầu rời bệ phóng trong giây ñầu tiên ñã phụt ra một lượng khí ñốt 1300 
kg với vận tốc 2500m/s. Lực ñẩy tên lửa tại thời ñiểm ñó 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 lượng m = 2 kg trượt xuống một con ñường dốc thẳng nhẵn tại một thời 
ñiểm xác ñịnh có vận tốc 3 m/s, sau ñó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau ñó 3 s vật có ñộng 
lượng (kg.m/s) là ?  
A. 20.    B. 6.  C. 28.    D. 10 
Câu 12:Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. ðộ biến thiên ñộng lượng 
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 lượng M = 5 tấn ñang chuyển ñộng với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra 
phía sau một lượng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí ñối với tên lửa lúc chưa 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 lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển ñộng trên mặt phẳng ngang 
ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe 
dính vào nhau và chuyển ñộng cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản . ðộ 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 lượng m1 = 50g và m2 = 80g ñang chuyển ñộng ngược chiều nhau và 
va chạm nhau. Muốn sau va chạm m2 ñứng yên còn m1 chuyển ñộng theo chiều ngược lại với 
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vận tốc như cũ thì vận tốc của m2 trước 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 lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. 
Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. ðộ biến thiên ñộng lượng 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 ñây là sai ? 
A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì ñộng lượng của hệ ñược 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 ðất" ñược xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương 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 ñổi 
Câu 17: Véc tơ ñộng lượng là véc tơ: 
 A. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc 
 B. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ. 
 C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. 
 D. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. 
Câu 18: Va chạm nào sau ñây là va chạm mềm? 
A.Quả bóng ñang bay ñập vào tường và nảy ra. 
B.Viên ñạn ñang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 
C.Viên ñạn xuyên qua một tấm bia trên ñường bay của nó. 
D.Quả bóng tennis ñập xuống sân thi ñấu. 

Câu 19 : Một ô tô A có khối lượng m1 ñang chuyển ñộng với vận tốc 1v
r

 ñuổi theo một ô tô B có 

khối lượng m2 chuyển ñộng với vận tốc 2v
r

. ðộng lượng của xe A ñối với hệ quy chiếu gắn với xe 
B là : 

                     A. ( )1 1 2ABp m v v= −
r r r

                            B. ( )1 1 2ABp m v v= − −
r r r

       

                     C. ( )1 1 2ABp m v v= +
r r r

                            D. ( )1 1 2ABp m v v= − +
r r r

.       
 
 Câu 21: Một vật khối lượng m ñang chuyển ñộng theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm 
vào vật khối lượng 2m ñang ñứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển ñộng với 
cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là : 

                   A. 3

v

                       B. v                       C. 3v                      D. 2

v

. 
Câu 22 : Một vật khối lượng 0,7 kg ñang chuyển ñộng theo phương ngang với tốc ñộ 5 m/s thì va 
vào bức tường thẳng ñứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc ñộ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng 
nảy ra. ðộ thay ñổi ñộng lượng 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. 
 
 
 
 

ðLBT– Năng lượng – Dạng 1: Công, công suất 

Câu hỏi 1: Một người dùng tay ñẩy một cuốn sách có trọng lượng 5N trượt một khoảng dài 0,5m 
trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực ñẩy có phương là phương chuyển ñộng của cuốn sách. 
Người ñó ñã thực hiện một công là: 

A. 2,5J    B. – 2,5J    C. 0     D. 5J 
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Câu hỏi 2: Một vật khối lượng 2kg bị hất ñi với vận tốc ban ñầu có ñộ lớn bằng 4m/s ñể trượt trên 
mặt phẳng nằm ngang. Sau khi trượt ñược 0,8m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát ñã thực hiện 
bằng: 

A. 16J     B. – 16J    C. -8J     D. 8J  

Câu hỏi 3: Cần một công suất bằng bao nhiêu ñể nâng ñều một hòn ñá có trọng lượng 50N lên ñộ 
cao 10m trong thời gian 2s: 

A. 2,5W     B. 25W    C. 250W    D. 2,5kW 

Câu hỏi 4: Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn bắt ñầu 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 hỏi 5: Một máy kéo có công suất 5kW kéo một khối gỗ có trọng lượng 800N chuyển ñộng 
ñều ñược 10m trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt 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 hỏi 6: Một chiếc xe khối lượng 400kg. ðộng cơ của xe có công suất 25kW. Xe cần bao nhiêu 
thời gian ñể chạy quãng ñường dài 2km kể từ lúc ñứng yên trên ñường ngang nếu bỏ qua ma sát, 
coi xe chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều: A. 50s    B. 100s    C. 108s   
 D. 216s 

Câu hỏi 7: Môt người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt ñất 1,2m trong 
suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người ñó ñã thực hiện ñược là: 

A. 50W    B. 60W    C. 30W   D. 0 

Câu hỏi 8: Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 
500N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6m (theo phương thẳng ñứng) trong thời gian 1 phút. 
Tính công suất của cầu thang cuốn này: A. 4kW    B. 5kW    C. 1kW   
 D. 10kW 

Câu hỏi 9: Một ñộng cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 
30m theo phương thẳng ñứng trong thời gian 90s với vận tốc không ñổi. Hiệu suất của ñộng cơ 
này bằng: 

A. 100%    B. 80%     C. 60%    D. 40% 

Câu hỏi 10: Một trục kéo có hiệu suất 80% ñược hoạt ñộng bởi một ñộng cơ có công suất 8kW. 
Trục kéo có thể kéo lên ñều một vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng: 

A. 190m/s    B. 100m/s    C. 80m/s    D. 60m/s 

Câu hỏi 11: ðáp án nào sau ñây là ñúng: 

A. Lực là ñại lượng véc tơ nên công cũng là ñại lượng véc tơ  

B. Trong chuyển ñộng tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và ñộ dời 
của vật 

C. công của lực là ñại lượng vô hướng và có giá trị ñại số  

D. một vật chuyển ñộng thẳng ñều, công của hợp lực là khác không vì có ñộ dời của vật  

Câu hỏi 12: Một tàu thủy chạy trên song theo ñường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không 
ñổi 5.103N, thực hiện công là 15.106J. Sà lan ñã dời chỗ theo phương của lực một quãng ñường: A. 
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300m    B. 3000m     C. 1500m    D. 2500m 

Câu hỏi 13: Một vật khối lượng m = 3kg ñược kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với 
phương ngang bởi một lực không ñổi 50N dọc theo ñường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của 
lực kéo thực hiện ñộ dời 1,5m là: 

A. 7,5J    B. 50J    C. 75J    D. 45J 

Câu hỏi 14: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ ñộ cao 10m so với mặt ñất. Bỏ qua sức cản 
không khí, lấy g = 9,8m/s2. Sau khoảng thời gian 1,2s trọng lực ñã thực hiện một công là: 

A. 138,3J    B. 150J     C. 180J    D. 205,4J 

Câu hỏi 15: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ ñộ cao 10m so với mặt ñất. 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 hỏi 16: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ ñộ cao 10m so với mặt ñất. Bỏ qua sức cản 
không khí, lấy g = 9,8m/s2.Công suất tức thời của trọng lực tại thời ñiểm 1,2s là: 

A. 250W    B. 230,5W    C. 160,5W    D. 130,25W 

Câu hỏi 17: Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm ñược 15 lít nước lên bể ở ñộ cao 10m. Nếu 
coi tổn hao là không ñáng kể, lấy g = 10m/s2, công suất của máy bơm là: 

A. 150W    B. 3000W    C. 1500W    D. 2000W 

Câu hỏi 18: Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm ñược 15 lít nước lên bể ở ñộ cao 10m. 
Trong thực tế hiệu suất của máy bơm là 0,7; lấy g = 10m/s2. Sau nửa giờ máy bơm ñã thực hiện 
một công là:  

A. 1500kJ    B. 3857kJ    C. 4500kJ    D. 6785kJ 

Câu hỏi 19: Công suất ñược xác ñịnh bằng: 

A. tích của công và thời gian thực hiện công    B.công thực hiện trong một ñơn vị thời gian    

C. công thực hiện ñươc trên một ñơn vị chiều dài  D giá trị công thực hiện ñược   .  

Câu hỏi 20: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên ñộ cao 1m rồi mang vật ñi ngang ñược 
một ñộ dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà người ñó thực hiện ñược 
là: A. 1860J     B. 1800J    C. 180J    D. 60J 

Câu hỏi 21: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thế chịu tải tối ña là 800kg. Khi chuyển ñộng 
thang máy còn chịu lực cản không ñổi là 4.103N. Hỏi ñể ñưa thang máy lên cao có tải trọng tối ña 
với vận tốc không ñổi 3m/s thì công suất của ñộng cơ phải bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2: 

A. 64920W    B. 32460W     C. 54000W     D. 55560W 

Câu hỏi 22: một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Lực nâng của cần cẩu 
phải bằng bao nhiêu ñể vật có gia tốc không ñổi là 0,5m/s2: 

A. 52600N     B. 51500N    C. 75000N    D. 63400N 

Câu hỏi 23: một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Công suất của cần cẩu 
phải biến ñổi theo thời gian như thế nào ñể vật có gia tốc không ñổi là 0,5m/s2: 

A. P = 22500.t    B. P = 25750.t    C. P =28800.t   D. P = 22820.t 

Câu hỏi 24: Một ô tô chạy trên ñường với vận tốc 72km/h với công suất của ñộng cơ là 60kW. 
Lực phát ñộng của ñộng cơ là: 
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A. 2500N     B. 3000N    C. 2800N    D. 1550N  

Câu hỏi 25: Một ô tô chạy trên ñường với vận tốc 72km/h với công suất của ñộng cơ là 60kW. 
Công của lực phát ñộng của ñộng cơ khi ô tô chạy ñược quãng ñường 6km là: 

A. 18.106J    B. 12.106J    C. 15.106J    D. 17.106J  

Câu hỏi 26: Một vật có trọng lượng 10N ñặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 
15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng ñộ 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 hỏi 27: Một vật khối lượng m = 3kg ñược kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với 
phương ngang bởi một lực không ñổi 50N dọc theo ñường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của 
trọng lực thực hiện ñộ dời 1,5m là: 

A. 25J    B. - 25J    C. -22,5J    D. -15,5J 

Câu hỏi 28:một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Vật có gia tốc không ñổi 
là 0,5m/s2. Công mà cần cẩu thực hiện ñược trong thời gian 3s là: 

A. 110050J      B. 128400J     C. 15080J    D. 115875J 

Câu hỏi 29:Một vật có trọng lượng 10N ñặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 
15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng ñộ 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 hỏi 30: Một ñầu tàu khối lượng 200 tấn ñang chạy với vận tốc 72km/h trên một ñoạn ñường 
thẳng nằm ngang thì có trướng ngại vật, tầu hãm phanh ñột ngột và bị trượt trên ñoạn ñường dài 
160m trong 2 phút trước khi dừng hẳn. Coi lực hãm không ñổi, 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. - 25104N; 250W      D. - 25.104N; 333kW   

Câu hỏi 31: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau F1>F2>F3 và cùng ñi  
ñược quãng ñường trên phương AB như 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 ñều hay không 

Câu hỏi 32: Một vật khối lượng 10kg ñược kéo ñều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20N hợp 
với phương ngang một góc 300. Khi vật di chuyển 2m trên sàn thì lực thực hiện một công : 

A. 20J     B. 40J     C. 20 J    D. 40 J 
Câu hỏi 33: Một vật khối lượng 10kg ñược kéo ñều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20N hợp 
với phương 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 W     D. 10 W 
Câu hỏi 34: Một ô tô có công suất của ñộng cơ là 100kW ñang chạy trên ñường với vận tốc 
36km/h. Lực kéo của ñộng cơ lúc ñó là: 

A. 1000N    B. 104N    C. 2778N    D. 360N 
Câu hỏi 35: Một ñộng cơ có công suất không ñổi, công của ñộng cơ thực hiện theo thời gian có ñồ 
thị nào sau ñây: 
 

F1 

F2 

F3 

A B 

A A A A 
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Câu hỏi 36: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ.  
Xe có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; 
 hD = 10m; lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện công như nhau khi xe di chuyển: 

A. Từ A ñến B bằng từ C ñến D    B. Từ B ñến C bằng từ D ñến E   
C. Từ B ñến C bằng từ B ñến E    D. Từ C ñến D bằng từ D ñến E 

Câu hỏi 37: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ  
câu hỏi 36. Xe có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m;  
hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 10m/s2. Khi ñi từ B ñến D trọng lực thực hiện một công : 

A. -7000J    B. 3500J    C. 7000J    D. -3500J 
Câu hỏi 38: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ câu hỏi 36. Xe 
có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 
10m/s2. Khi ñi từ C ñến E trọng lực thực hiện một công : 

A. -7000J    B. 3500J    C. 0      D. -3500J 
Câu hỏi 39: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ câu hỏi 36. Xe 
có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 
10m/s2. Khi ñi từ A ñến E trọng lực thực hiện một công : 

A. -5000J    B. 3500J    C. 5000J     D. -3500J 
Câu hỏi 40: Một vật khối lượng m thả không vận tốc ban ñầu từ ñỉnh dốc nghiêng có ñộ cao của 
ñỉnh so với chân là h. Khi dốc có ma sát thì vận tốc ở chân dốc chỉ bằng 2/3 vận tốc vật ñến chân 
dốc khi không có ma sát, biết gia tốc trọng trường là g. Công của lực ma sát là: 
A. 2mgh/3     B. 4mgh/9    C. 5mgh/9    
D. không xác ñịnh ñược vì thiếu góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng ngang 
 
 
 
 

CHỦ ðỀ 2: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP 
Dạng 1: Tính công và công suất khi biết lực F ; quãng ñường dịch chuyển và góc α   
  Công: A = F.s.cosα = P.t (J) 

 Công suất: . .cos
A

P F v
t

α= = (W) 

Dạng 2: Tính công và công suất khi biết các ñại lượng liên quan ñến lực( pp ñộng lực học) và 
ñộng học. 
Phương pháp: 
- Xác ñịnh lực F tác dụng lên vật theo phương pháp ñộng lực học (ñã học trong chương 2) 
- Xác ñịnh quãng ñường s bằng các công thức ñộng học. 
Nhớ: vật chuyển ñộng thẳng ñều: s = v.t 

Vật chuyển ñộng biến ñổi ñều: 
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 

A 

B 

C E 

D 
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 B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 1: Người ta kéo một cái thùng nặng 30kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương 
nằm ngang một góc 450, lực tác dụng lên dây là 150N. Tính công của lực ñó khi thùng trượt ñược 
15m. Khi thùng trượt công của trọng lực bằng bao nhiêu? 

Giải 
- Công của lực F kéo thùng ñi ñược 15m là: 

Áp dụng công thức: 
A = F.s.cosα = 1586,25J 

( trong ñó: F = 150N; 

S = 15m; cosα = 
2
2 ) 

- Trong quá trình chuyển ñộng trọng lực luôn vuông góc với phương chuyển ñộng nên công của 
Ap = 0. 
Bài 2:  Một xe tải khối lượng 2,5T, bắt ñầu chuyển ñộng nhanh dần ñều sau khi ñi ñược quãng 
ñường 144m thì vận tốc ñạt ñược 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt ñường là µ = 0,04. Tính 
công của các lực tác dụng lên xe trên quãng ñường 144m ñầu tiên. Lấy g = 10m/s2. 

Giải 
- Các lực tác dụng lên xe: N

r
, P
r

, kF
r

, msF
r

. 
- Ox: kF - msF = ma. 
- Oy:  N – P = 0. 

- Gia tốc của xe là: 
2

2

/5,0
2

sm
s

v
a ==  

- ðộ lớn của lực kéo là: 
Fk = Fms + ma = 2250N 
- ðộ 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 lượng m = 1,2 tấn chuyển ñộng ñều trên mặt ñường nằm ngang với vận 
tốc v = 36km/h. Biết công suất của ñộng cơ ôtô là 8kw. Tính lực ma sát của ôtô và mặt ñường. 

Giải 
- Các lực tác dụng lên xe: 

N
r

, P
r

, kF
r

, msF
r

. 
- Ox: kF - msF = 0 
- Oy:  N – P = 0. 

- ðộ 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 lượng kgm 3,0=  nằm yên trên mặt phẳng nằm không ma sát. Tác dụng lên 
vật lực kéo NF 5=  hợp với phương ngang một góc 030=α . 
    a) Tính công do lực thực hiện sau thời gian 5s. 
    b) Tính công suất tức thời tại thời ñiểm cuối. 
    c) Giả sử giữa vật và mặt phẳng có ma sát trượt với hệ số 2,0=µ  thì công toàn phần có giá trị 
bằng bao nhiêu ? 

Giải 
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      - Chọn trục tọa ñộ như hình vẽ:                                                 
       - Các lực tác dụng lên vật: P

r
, N
r

, F
r

 
        - Theo ñịnh luật II N- T:  amFNP

rrrr
.=++     (1)                                   

 - Chiếu (1) xuống trục ox: 

          amF .cos. =α  
m

F
a

αcos.
=⇒      

- Vật dưới tác dụng của lực F
r

thì vật chuyển ñộng nhanh dần ñều. 
  - Quãng ñường vật ñi ñược trong 5s là: 

         α
= = = =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: 

    JsFA 5,778
2

3
.180.5cos.. === α      

b) Công suất tức thời:    
α α α= = = = = =

. .cos 3
. .cos . . .cos 5.14,4.5. 312

2

A F s
N F v F a t W

t t  

c) Trong trường hợp có ma sát: 
     Theo ñịnh luật II N- T: 

          amFFNP ms

rrrrr
.=+++ (1) 

   Chiếu (1) xuống trục oy, ta ñược: 
   αα sin..sin. FgmFPN −=−=  

Suy ra: µ µ α= = − = − =
1

. .( . .sin ) 0,2.(0,3.10 5. ) 0,06
2ms

F N mg F N  

 - Công của lực ma sát :                        
JsFA msms 8,10180.06,0cos.. −=−== α   

- Công của lực kéo:  JFk 5,778=  
  - Công của trọng lực và phản lực: 
         0=

P
A r ,       0=

N
A r  

       - Công toàn phần của vật:      = + + + = − + + =r r 778,5 10,8 0 0 767,7
k ms P N

A A A A A J  

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Câu hỏi 1: Một người dùng tay ñẩy một cuốn sách có trọng lượng 5N trượt một khoảng dài 0,5m 
trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực ñẩy có phương là phương chuyển ñộng của cuốn sách. 
Người ñó ñã thực hiện một công là: 

A. 2,5J    B. – 2,5J    C. 0     D. 5J 

Câu hỏi 2: Một vật khối lượng 2kg bị hất ñi với vận tốc ban ñầu có ñộ lớn bằng 4m/s ñể trượt trên 
mặt phẳng nằm ngang. Sau khi trượt ñược 0,8m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát ñã thực hiện 
bằng: 

A. 16J     B. – 16J    C. -8J     D. 8J  

Câu hỏi 3: Cần một công suất bằng bao nhiêu ñể nâng ñều một hòn ñá có trọng lượng 50N lên ñộ 
cao 10m trong thời gian 2s: 

 

N
r

P
r

F
r

y

x
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A. 2,5W     B. 25W    C. 250W    D. 2,5kW 

Câu hỏi 4: Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn bắt ñầu 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 hỏi 5: Một máy kéo có công suất 5kW kéo một khối gỗ có trọng lượng 800N chuyển ñộng 
ñều ñược 10m trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt 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 hỏi 6: Một chiếc xe khối lượng 400kg. ðộng cơ của xe có công suất 25kW. Xe cần bao nhiêu 
thời gian ñể chạy quãng ñường dài 2km kể từ lúc ñứng yên trên ñường ngang nếu bỏ qua ma sát, 
coi xe chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều: A. 50s    B. 100s    C. 108s   
 D. 216s 

Câu hỏi 7: Môt người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt ñất 1,2m trong 
suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người ñó ñã thực hiện ñược là: 

A. 50W    B. 60W    C. 30W   D. 0 

Câu hỏi 8: Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 
500N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6m (theo phương thẳng ñứng) trong thời gian 1 phút. 
Tính công suất của cầu thang cuốn này: A. 4kW    B. 5kW    C. 1kW   
 D. 10kW 

Câu hỏi 9: Một ñộng cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 
30m theo phương thẳng ñứng trong thời gian 90s với vận tốc không ñổi. Hiệu suất của ñộng cơ 
này bằng: 

A. 100%    B. 80%     C. 60%    D. 40% 

Câu hỏi 10: Một trục kéo có hiệu suất 80% ñược hoạt ñộng bởi một ñộng cơ có công suất 8kW. 
Trục kéo có thể kéo lên ñều một vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng: 

A. 190m/s    B. 100m/s    C. 80m/s    D. 60m/s 

Câu hỏi 11: ðáp án nào sau ñây là ñúng: 

A. Lực là ñại lượng véc tơ nên công cũng là ñại lượng véc tơ  

B. Trong chuyển ñộng tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và ñộ dời 
của vật 

C. công của lực là ñại lượng vô hướng và có giá trị ñại số  

D. một vật chuyển ñộng thẳng ñều, công của hợp lực là khác không vì có ñộ dời của vật  

Câu hỏi 12: Một tàu thủy chạy trên song theo ñường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không 
ñổi 5.103N, thực hiện công là 15.106J. Sà lan ñã dời chỗ theo phương của lực một quãng ñường: A. 
300m    B. 3000m     C. 1500m    D. 2500m 

Câu hỏi 13: Một vật khối lượng m = 3kg ñược kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với 
phương ngang bởi một lực không ñổi 50N dọc theo ñường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của 
lực kéo thực hiện ñộ dời 1,5m là: 

A. 7,5J    B. 50J    C. 75J    D. 45J 

Câu hỏi 14: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ ñộ cao 10m so với mặt ñất. Bỏ qua sức cản 
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không khí, lấy g = 9,8m/s2. Sau khoảng thời gian 1,2s trọng lực ñã thực hiện một công là: 

A. 138,3J    B. 150J     C. 180J    D. 205,4J 

Câu hỏi 15: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ ñộ cao 10m so với mặt ñất. 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 hỏi 16: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ ñộ cao 10m so với mặt ñất. Bỏ qua sức cản 
không khí, lấy g = 9,8m/s2.Công suất tức thời của trọng lực tại thời ñiểm 1,2s là: 

A. 250W    B. 230,5W    C. 160,5W    D. 130,25W 

Câu hỏi 17: Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm ñược 15 lít nước lên bể ở ñộ cao 10m. Nếu 
coi tổn hao là không ñáng kể, lấy g = 10m/s2, công suất của máy bơm là: 

A. 150W    B. 3000W    C. 1500W    D. 2000W 

Câu hỏi 18: Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm ñược 15 lít nước lên bể ở ñộ cao 10m. 
Trong thực tế hiệu suất của máy bơm là 0,7; lấy g = 10m/s2. Sau nửa giờ máy bơm ñã thực hiện 
một công là:  

A. 1500kJ    B. 3857kJ    C. 4500kJ    D. 6785kJ 

Câu hỏi 19: Công suất ñược xác ñịnh bằng: 

A. tích của công và thời gian thực hiện công    B.công thực hiện trong một ñơn vị thời gian    

C. công thực hiện ñươc trên một ñơn vị chiều dài  D giá trị công thực hiện ñược   .  

Câu hỏi 20: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên ñộ cao 1m rồi mang vật ñi ngang ñược 
một ñộ dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà người ñó thực hiện ñược 
là: A. 1860J     B. 1800J    C. 180J    D. 60J 

Câu hỏi 21: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thế chịu tải tối ña là 800kg. Khi chuyển ñộng 
thang máy còn chịu lực cản không ñổi là 4.103N. Hỏi ñể ñưa thang máy lên cao có tải trọng tối ña 
với vận tốc không ñổi 3m/s thì công suất của ñộng cơ phải bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2: 

A. 64920W    B. 32460W     C. 54000W     D. 55560W 

Câu hỏi 22: một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Lực nâng của cần cẩu 
phải bằng bao nhiêu ñể vật có gia tốc không ñổi là 0,5m/s2: 

A. 52600N     B. 51500N    C. 75000N    D. 63400N 

Câu hỏi 23: một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Công suất của cần cẩu 
phải biến ñổi theo thời gian như thế nào ñể vật có gia tốc không ñổi là 0,5m/s2: 

A. P = 22500.t    B. P = 25750.t    C. P =28800.t   D. P = 22820.t 

Câu hỏi 24: Một ô tô chạy trên ñường với vận tốc 72km/h với công suất của ñộng cơ là 60kW. 
Lực phát ñộng của ñộng cơ là: 

A. 2500N     B. 3000N    C. 2800N    D. 1550N  

Câu hỏi 25: Một ô tô chạy trên ñường với vận tốc 72km/h với công suất của ñộng cơ là 60kW. 
Công của lực phát ñộng của ñộng cơ khi ô tô chạy ñược quãng ñường 6km là: 

A. 18.106J    B. 12.106J    C. 15.106J    D. 17.106J  

Câu hỏi 26: Một vật có trọng lượng 10N ñặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 
15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng ñộ 
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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 hỏi 27: Một vật khối lượng m = 3kg ñược kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với 
phương ngang bởi một lực không ñổi 50N dọc theo ñường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của 
trọng lực thực hiện ñộ dời 1,5m là: 

A. 25J    B. - 25J    C. -22,5J    D. -15,5J 

Câu hỏi 28:một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Vật có gia tốc không ñổi 
là 0,5m/s2. Công mà cần cẩu thực hiện ñược trong thời gian 3s là: 

A. 110050J      B. 128400J     C. 15080J    D. 115875J 

Câu hỏi 29:Một vật có trọng lượng 10N ñặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 
15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng ñộ 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 hỏi 30: Một ñầu tàu khối lượng 200 tấn ñang chạy với vận tốc 72km/h trên một ñoạn ñường 
thẳng nằm ngang thì có trướng ngại vật, tầu hãm phanh ñột ngột và bị trượt trên ñoạn ñường dài 
160m trong 2 phút trước khi dừng hẳn. Coi lực hãm không ñổi, 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. - 25104N; 250W      D. - 25.104N; 333kW   

Câu hỏi 31: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau F1>F2>F3 và cùng ñi  
ñược quãng ñường trên phương AB như 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 ñều hay không 

Câu hỏi 32: Một vật khối lượng 10kg ñược kéo ñều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20N hợp 
với phương ngang một góc 300. Khi vật di chuyển 2m trên sàn thì lực thực hiện một công : 

A. 20J     B. 40J     C. 20 J    D. 40 J 
Câu hỏi 33: Một vật khối lượng 10kg ñược kéo ñều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20N hợp 
với phương 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 W     D. 10 W 
Câu hỏi 34: Một ô tô có công suất của ñộng cơ là 100kW ñang chạy trên ñường với vận tốc 
36km/h. Lực kéo của ñộng cơ lúc ñó là: 

A. 1000N    B. 104N    C. 2778N    D. 360N 
Câu hỏi 35: Một ñộng cơ có công suất không ñổi, công của ñộng cơ thực hiện theo thời gian có ñồ 
thị nào sau ñây: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 36: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ.  
Xe có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; 
 hD = 10m; lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện công như nhau khi xe di chuyển: 
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A. Từ A ñến B bằng từ C ñến D    B. Từ B ñến C bằng từ D ñến E   
C. Từ B ñến C bằng từ B ñến E    D. Từ C ñến D bằng từ D ñến E 

Câu hỏi 37: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ  
câu hỏi 36. Xe có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m;  
hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 10m/s2. Khi ñi từ B ñến D trọng lực thực hiện một công : 

A. -7000J    B. 3500J    C. 7000J    D. -3500J 
Câu hỏi 38: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ câu hỏi 36. Xe 
có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 
10m/s2. Khi ñi từ C ñến E trọng lực thực hiện một công : 

A. -7000J    B. 3500J    C. 0      D. -3500J 
Câu hỏi 39: Một xe monorail trong công viên chạy trên ñường cong như hình vẽ câu hỏi 36. Xe 
có khối lượng 100kg, ñộ cao so với mặt ñất hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m; hD = 10m; lấy g = 
10m/s2. Khi ñi từ A ñến E trọng lực thực hiện một công : 

A. -5000J    B. 3500J    C. 5000J     D. -3500J 
Câu hỏi 40: Một vật khối lượng m thả không vận tốc ban ñầu từ ñỉnh dốc nghiêng có ñộ cao của 
ñỉnh so với chân là h. Khi dốc có ma sát thì vận tốc ở chân dốc chỉ bằng 2/3 vận tốc vật ñến chân 
dốc khi không có ma sát, biết gia tốc trọng trường là g. Công của lực ma sát là: 
A. 2mgh/3     B. 4mgh/9    C. 5mgh/9    
D. không xác ñịnh ñược vì thiếu góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng ngang 
 
ðÁP ÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ ðỀ 3: ðỘNG NĂNG – ðLBT ðỘNG NĂNG 
 
A.CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
Dạng 1: bài toán tính ñộng năng và áp dụng ñịnh lý biến thiên ñộng năng 
 1.ðộng năng của vật 

    W® 
21

2
mv= (J) 

 2. Bài toán về ñịnh lý biến thiên ñộng năng ( phải chú ý ñến loại bài tập này) 

    ∆Wñ
  = − = ∑®2 ®1 Ngo¹i lùc

w w A  

− = ∑2 2
2 1 ngo ¹i lùc

1 1
m v m v F s

2 2
 

Nhớ kỹ: ngoailucF∑ là tổng tất cả các lực tác dụng lên vât. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án A B B B A A C D A D 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ðáp án C C C B C C A C C C 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án A B C A D A D C B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án C B C A D B C B B D 
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Bài 1: Một viên ñạn có khối lượng 14g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s xuyên qua 
tấm gỗ dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, ñạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm 
gỗ tác dụng lên viên ñạn? 
 

Giải 
ðộ biến thiên ñộng năng của viên ñạn khi xuyên qua tấm gỗ. 

( )∆ − = − = −2 2 2 2
2 1

1 1 1
W = 0,014 120 400 1220,8

2 2 2d
mv mv J  

Theo ñịnh lý biến thiên ñộng năng 
AC = W

d
∆ = FC.s = - 1220,8 

Suy ra: 1220,8
24416

0,05C
F N

−
= = −  

Dấu trừ ñể chỉ lực cản. 
Bài 2: Một ôtô có khối lượng 1100 kg ñang chạy với vận tốc 24 m/s. 
a/ ðộ biến thiên ñộng năng của ôtô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m /s? 
b/ Tính lực hãm trung bình trên quãng ñường ôtô chạy 60m. 

Giải 
 

ðộ biến thiên ñộng 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  

- Lực hãm trung bình tác dụng lên ôtô trong quãng ñường 60m 
Theo ñịnh lý biến thiên ñộng năng 

AC = W
d

∆ = FC.s = - 261800 

Suy ra: 261800
4363,3

60C
F N

−
= = −  

Dấu trừ ñể chỉ lực hãm 
 
Bài 3: Một ô tô có khối lượng 2 tấn ñang chuyển ñộng trên ñường thẳng nằm ngang AB dài 100m, 
khi qua A vận tốc ô tô là 10m/s và ñến B vận tốc của ô tô là 20m/s. Biết ñộ lớn của lực kéo là 
4000N. 

1. Tìm hệ số masat µ1 trên ñoạn ñường AB. 
2. ðến B thì ñộng 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 ñến ñỉnh dốc C không? 

3. Nếu ñến B với vận tốc trên, muốn xe lên dốc và dừng lại tại C thì phải tác dụng lên xe 
một lực có hướng và ñộ lớn thế nào? 

Giải 
1. Xét trên ñoạn ñường AB: 
 Các lực tác dụng lên ô tô là: msF;F;N,P  

Theo ñịnh lí ñộng 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 ñược µ1 = 0,05 
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2. Xét trên ñoạn ñường dốc BC. 
 Giả sử xe lên dốc và dừng lại tại D 

 Theo ñịnh lí ñộng 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

αµ+α
 

thay các giá trị vào ta tìm ñược sBD = 
3

100 m < sBC 

Vậy xe không thể lên ñến ñỉnh dốc C. 
3. Tìm lực tác dụng lên xe ñể xe lên ñến ñỉnh dốc C. 
 Giả sử xe chỉ lên ñến ñỉnh dốc: vc = 0, SBC = 40m 

 Khi ñó 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 ñộng cơ phải tác dụng một lực tối thiểu là 2000N thì ô tô mới chuyển ñộng lên tới ñỉnh C của 
dốc. 
Bài  4: Một xe có khối lượng m =2 tấn chuyển ñộng trên ñoạn AB nằm ngang với vận tốc không 
ñổi v = 6km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt ñường là 0,2µ = , lấy g = 10m/s2. 
a. Tính lực kéo của ñộng cơ. 
b. ðến ñiểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30o so với phương 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 ñộng trên ñoạn ñường nằm ngang CD và ñi thêm ñược 200m thì dừng 
lại. Tìm hệ số ma sát trên ñoạn CD. 

Giải 
a. Vì xe chuyển ñông với vận tốc không ñổi là 6km/h nên ta có: 

3. . 0,2.2.10 .10 4000k msF f m g Nµ= = = =  
b. Theo ñịnh lý biến thiên ñộng năng, Ta có: 

2 21 1
.

2 2c B P N
mv mv A A− = +ur uur  

Do 0
N
A =uur   

Nên 2 21 1
.

2 2c B P
mv mv A− = ur  

Trong ñó: . . .sin
P
A m g BC α=ur  

2 21 1
.

2 2c B
mv mv− = . . .sinmg BC α  

Suy ra: 
α

− −
= = �

2 2 2 220 1,6
39,7

12. .sin
2.10.

2

c B
v v

BC m
g

 

c. Gia tốc trên ñoạn CD. 
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Ta có: −
− = ⇒ = − = = −

2 2
2 2 220

2. . 1 /
2. 2.200
C

D C

v
v v aCD a m s

CD
 

Mặt khác: µ µ −
= − ⇒ = − ⇒ = = =

1
. . . . 0,1

10ms

a
f ma m g ma

g
 

Bài 5: Dưới tác dụng của một lực không ñổi nằm ngang, một xe ñang ñứng yên sẽ chuyển ñộng 
thẳng nhanh dần ñều ñi hết quãng ñường s = 5m ñạt vận tốc v = 4m/s. Xác ñịnh công và công suất 
trung bình của lực, biết rằng khối lượng xe m = 500kg, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt ñường 
nằm ngang µ =0,01. Lấy g = 10m/s2. 
 

Giải 
- Các lực tác dụng lên xe là: 

F
r

; msF
r

; N
r

; P
r

 
- Theo ñịnh luật II Niu tơn: 

amPNFF ms

rrrrr
=+++  

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 

A = 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 
ðỀ 1: (TẠI LỚP) 

Câu 1: Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả rơi tự do từ ñộ cao 5m xuống ñất ñóng vào 
một cọc có khối lượng m2 = 100kg trên mặt ñất làm cọc lún sâu vào trong ñất 5 m. Coi va chạm 
giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8 m/s2 . Tính lực cản coi như không ñổi của ñất. 

A. 3185 N.    B. 2504,50 N.    C. 1543,60 N.    D. 
6284,50 N.  
Câu 2: Từ mặt ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức 
cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở ñộ cao nào thế năng bằng ñộng năng ?. Bằng 4 lần ñộng 
năng ?. 

A. 10m ; 2m.    B. 2,5m ; 4m.    C. 2m ; 4m.   D. 5m ; 3m. 
Câu 3: Một hòn bi khối lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất tính giá trị ñộ cao cực ñại mà 
hòn bi lên ñược. 
A. 2,42m.    B. 2,88m.    C. 3,36m.   D. 3,2m. 
Câu 4: Một vật có khối lượng 400g ñược thả rơi tự do từ ñộ cao 20m so với mặt ñất. Cho g = 
10m/s2 . Sau khi rơi ñược 12m ñộng năng của vật bằng : 
A. 16 J.    B. 32 J.    C. 48 J.   D. 24 J. 
Câu 5: Một búa máy khối lượng 1 tấn rơi từ ñộ cao 3,2m vào một cái cọc khối lượng 100kg. Va 
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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 ñại lượng: 
A. luôn luôn khác không.  
B. luôn luôn dương.  
C. luôn luôn dương hoặc bằng không.  
D. có thể dương, âm hoặc bằng không.  
Câu 7:Từ mặt ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức 
cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên ñược cách mặt ñất một khoảng 
bằng : 
A. 10m.    B. 20m.    C. 15m.   D. 5m.  
Câu 8:Tính lực cản của ñất khi thả rơi một hòn ñá có khối lượng 500g từ ñộ cao 50m. Cho biết 
hòn ñá lún vào ñất một ñoạn 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 lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất các giá trị ñộng 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 ñược ném lên từ ñiểm M phía trên mặt ñất; vật lên tới ñiểm N thì dừng và rơi 
xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  
A. cơ năng cực ñại tại N  B. cơ năng không ñổi.  C. thế năng giảm  D. ñộng năng tăng 
 Câu 11:ðộng năng là ñại lượng: 
 A. Vô hướng, luôn dương.                      B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 
 C. Véc tơ, luôn dương.    D. Véc tơ, luôn dương hoặc bằng không. 
 Câu 12: ðơn vị nào sau ñây không phải ñơn vị của ñộng năng? 
 A. J.                     B. Kg.m2/s2.                C. N.m.               D. N.s. 
Câu 13: Công thức nào sau ñây thể hiện mối liên hệ giữa ñộng lượng và ñộng năng? 

            A. 

2

2d

p
W

m
=

.           B. 

2

2d

P
W

m
=

.           C. 
2

2
d

m
W

p
=

.          D. 
22dW mP= . 

Câu 14: Vật nào sau ñây không có khả năng sinh công? 
 A. Dòng nước lũ ñang chảy mạnh.   B. Viên ñạn ñang bay. 
 C. Búa máy ñang rơi.     D. Hòn ñá ñang nằm trên mặt ñất. 

Câu 15: Một ô tô khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v
r

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 lượng m = 400 g và ñộng năng 20 J. Khi ñó 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 người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg ñang ñi với vận tốc 36 km/h thì 
nhìn thấy một cái hố cách 12 m. ðể không rơi xuống hố thì người ñó phải dùng một lực hãm có ñộ 
lớn tối thiểu là: 

             A. 16200hF N= .    B. 1250hF N= − .     C. 16200hF N= − .       D. 1250hF N= . 
Câu 18:Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô ñang chuyển ñộng với vận tốc 72 km/h. 
ðộng năng của người ñó với ô tô là: 
            A. 129,6 kJ.               B.10 kJ.                  C. 0 J.                  D. 1 kJ. 
Câu 19: Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì ñộng năng của vật sẽ: 
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A. Tăng 2 lần.        B. Không ñổi.        C. Giảm 2 lần.       D. Giảm 4 lần. 
ðề 2:BTVN  

Câu hỏi 1: Một chất ñiểm ñang ñứng yên bắt ñầu chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều, ñộng năng của 
chất ñiểm bằng 150J sau khi chuyển ñộng ñược 1,5m. Lực tác dụng vào chất ñiểm có ñộ lớn bằng: 

A. 0,1N    B. 1N    C. 10N   D. 100N 

Câu hỏi 2: Một cái búa có khối lượng 4kg ñập thẳng vào một cái ñinh với vận tốc 3m/s làm ñinh 
lún vào gỗ một ñoạn 0,5cm. Lực trung bình của búa tác dụng vào ñinh có ñộ lớn: 

A. 1,5N    B. 6N    C. 360N    D. 3600N 

Câu hỏi 3: Xe A khối lượng 500kg chạy với vận tốc 60km/h, xe B khối lượng 2000kg chạy với 
vận tốc 30km/h. ðộng năng xe A có giá trị bằng: 

      A. Nửa ñộng năng xe B     B. bằng ñộng năng xe B   

C. gấp ñôi ñộng năng xe B    D. gấp bốn lần ñộng năng xe B 

Câu hỏi 4: Một hộp khối lượng m trượt không vận tốc ban ñầu, không ma sát trên một mặt phẳng 
nghiêng một góc α so với phương ngang. Cho gia tốc trọng trường là g. Khi vật trượt một khoảng 
d thì ñộng năng của vật bằng: 

A. mgd.sinα   B. gd.cosα    C. mgd.tanα    D. mgd/sinα   

Câu hỏi 5: Một mũi tên khối lượng 75g ñược bắn ñi, lực trung bình của dây cung tác dụng vào 
ñuôi 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 hỏi 6: Một người kéo xe chở hàng khối lượng m trong siêu thị với lực kéo 32N có phương 
hợp với phương ngang 250. Sau khi xe chạy ñược 1,5m thì có vận tốc 2,7m/s. Lấy g = 10m/s2; bỏ 
qua mọi ma sát, khối lượng m của xe gần bằng: 

A. 3 kg   B. 6kg    C. 9kg    D. 12kg 

Câu hỏi 7: Cho cơ hệ như hình vẽ, vật m1 = 5kg; m2 = 3kg. Thả cho hệ chuyển  

ñộng không vận tốc ban ñầu, sau khi ñi ñược 2m vận tốc mỗi vật là 3m/s; lấy  

g = 10m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa vật m1 và mặt phẳng ngang là: 

A. 0,1    B. 0,14    C. 0,2    D. 0,24 

Câu hỏi 8: Cho cơ hệ như hình vẽ, vật m1 = 1,3kg; m2 = 1,2kg; ban ñầu  

d = 0,4m,m2 chạm ñất. Thả cho hệ chuyển ñộng không vận tốc ban ñầu,  

khi A chạm ñất ñộng năng của hệ bằng bao nhiêu? lấy g = 10m/s2. 

A. 0,2J    B. 0,3J    C. 0,4J    D. 0,5J 

Câu hỏi 9: Một người ñang ñi xe ñến ñầu một dốc nghiêng xuống thì thả cho xe chạy với tốc ñộ 
36km/h xuống dốc, sau khi chạy ñược 4m thì tốc ñộ 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 phương ngang bằng: 

A. 340     B. 440    C. 540    D. chưa ñủ dữ kiện ñể tính  

Câu hỏi 10: Hai viên ñạn khối lượng lần lượt là 5g và 10g ñược bắn với cùng vận tốc 500m/s. Tỉ 
số ñộng năng của viên ñạn thứ hai so với viên ñạn 1 là: 

A. 2     B. 4    C. 0,5    D. 8 

m1 

m2 

m1 

m2 d 
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Câu hỏi 11: Hai ô tô cùng khối lượng 1,5 tấn, chuyển ñộng với các tốc ñộ 36km/h và 20m/s. Tỉ số 
ñộng năng của ô tô 2 so với ô tô 1 là: 

A. 4    B. 2    C. 0,25    D. 0,308 

Câu hỏi 12: Một ô tô tải khối lượng 5 tấn và một ô tô con khối lượng 1300kg chuyển ñộng cùng 
chiều trên ñường với cùng tốc ñộ không ñổi 54km/h. ðộng năng của các ô tô lần lượt là: 

A. 562500J; 146250J     B. 562500J; 135400J   

C. 526350J; 146250J      D. 502500J; 145800J 

Câu hỏi 13:  Một ô tô tải khối lượng 5 tấn và một ô tô con khối lượng 1300kg chuyển ñộng cùng 
chiều trên ñường với cùng tốc ñộ không ñổi 54km/h. ðộng năng của ô tô con trong hệ quy chiếu 
gắn với ô tô tải là: 

A. 416250J    B. 427100J    C. 380100J    D. 0 

Câu hỏi 14: Một viên ñạn khối lượng m = 10g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300m/s 
xuyên qua một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ ñạn có vận tốc v2 = 100m/s. Lực cản 
trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên ñạn là: 

A. 8000N    B. 6000N    C. 4000N    D. 2000N 

Câu hỏi 15: Một chiếc xe ñược kéo từ trạng thái nghỉ trên một ñoạn ñường nằm ngang dài 20m 
với một lực có ñộ lớn không ñổi bằng 300N và có phương hợp với ñộ dời một góc 300, lực cản do 
ma sát cũng không ñổi là 200N. ðộng năng của xe ở cuối ñoạn ñường là: 

A. 2392J    B. 1196J    C. 6000J    D. 4860J 

Câu hỏi 16: Một ô tô có khối lượng 1600kg ñang chạy với tốc ñộ 50km/h thì người lái xe nhìn 
thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người ñó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp với lực 
hãm không ñổi là 1,2.104N. Xe còn chạy ñược bao xa thì dừng và có ñâm vào vật cản ñó không? 
Giả sử nếu ñâm vào vật cản thì lực cản của vật không ñáng kể so với lực hãm phanh. 

A. 18,3m; có ñâm vào vật cản     B. 16,25m; có ñâm vào vật cản    

C. 14,6m; không ñâm vào vật cản     D. 12,9m; không ñâm vào vật cản 

Câu hỏi 17: Một vật ban ñầu nằm yên sau ñó vỡ thành hai mảnh khối lượng m và 2m. Biết tổng 
ñộng năng của hai mảnh là Wñ. ðộng năng của mảnh nhỏ là: 

A. Wñ/3    B. Wñ/2    C. 2Wñ/3    D. 3Wñ/4 

Câu hỏi 18:  Một ô tô có khối lượng 1000kg ñang chạy với tốc ñộ 30m/s thì có ñộng năng là: 

A. 300kJ    B. 450kJ     C. 500kJ    D. 600kJ 

Câu hỏi 19: Một ô tô có khối lượng 1000kg ñang chạy với tốc ñộ 30m/s thì bị hãm ñến tốc ñộ 
10m/s. ðộ biến thiên ñộng năng của ô tô khi bị hãm là: 

A. 200kJ    B. -450kJ    C. -400kJ    D. 800kJ 

Câu hỏi 20: Một ô tô có khối lượng 1000kg ñang chạy với tốc ñộ 30m/s thì bị hãm ñến tốc ñộ 
10m/s, biết quãng ñường mà ô tô ñã chạy trong thời gian hãm là 80m. Lực hãm trung bình là: 

A. 2000N    B. -3000N    C. -3500N    D. -5000N 

Câu hỏi 21: Một ñầu tàu khối lượng 200 tấn ñang chạy với tốc ñộ 72km/h trên một ñoạn ñường 
thẳng nằm ngang thì hãm phanh ñột ngột và bị trượt trên một ñoạn ñường dài 160m trong 2 phút 
trước khi dừng hẳn. Trong  quá trình hãm ñộng năng của tàu ñã giảm ñi bao nhiêu: 
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A. 2.107J     B.  3.107J    C. 4.107J     D. 5.107J 

Câu hỏi 22: Một ñầu tàu khối lượng 200 tấn ñang chạy với tốc ñộ 72km/h trên một ñoạn ñường 
thẳng nằm ngang thì hãm phanh ñột ngột và bị trượt trên một ñoạn ñường dài 160m trong 2 phút 
trước khi dừng hẳn. Lực hãm coi như không ñổi, 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 hỏi 23: Một vật trượt không vận tốc ban ñầu từ ñỉnh dốc A có ñộ cao h1 xuống ñiểm B có ñộ 
cao h2 = h1/3. Biết gia tốc trọng trường là g, tốc ñộ của vật ở B ñược tính theo g và h1 là: 

A. gh1/3     B. 2      C. 4gh1/3     D.  

Câu hỏi 24: Một vật khối lượng m ñược ném ngang với vận tốc ban ñầu , bỏ qua mọi lực cản , 
khi sắp chạm ñất véctơ vận tốc có phương hợp với phương ngag 450. ðộ biến thiên ñộng năng của 
vật có biểu thức: A. 0     B. - m /2    C. m /2    D. m  

Câu hỏi 25: Một vật khối lượng m ñược ném xiên lên một góc α so với phương ngang với vận tốc 
ban ñầu v0, bỏ qua lực cản không khí. Khi vật lên tới ñộ cao cực ñại H thì ñộng năng của vật là:  

A. 0      B. m /2    C. m cos2α/2   D. m sin2α/2   

Câu hỏi 26: Một vật khối lượng m ñược ném xiên lên một góc α so với phương ngang với vận tốc 
ban ñầu v0, bỏ qua lực cản không khí. ðộ giảm ñộng năng của vật từ lúc ném ñi ñến khi lên tới ñộ 
cao cực ñại là: A. - m /2    B. - m cos2α/2    C. - m sin2α/2   D. m sin2α/2  

Câu hỏi 27:  Một vật khối lượng m ñược ném xiên lên một góc α so với phương ngang với vận tốc 
ban ñầu v0, bỏ qua lực cản không khí. Phương trình nào sau ñây áp dụng ñúng ñịnh lý biến thiên 
ñộng năng cho vật chuyển ñộng từ ban ñầu ñến khi lên ñến ñộ cao cực ñại H: 

A. sin2α = 2gH     B. – gt + v0sinα = 0   

C. (cos2α – 1) = - gH    D. (1 - sin2α) = 2gH 

Câu hỏi 28: Một con lắc ñơn lý tưởng có vật nhỏ khối lượng m, dây dài l. Chọn mức thế năng tại 
ñiểm treo dây thì thế năng trọng trường của con lắc khi nó ở vị trí cân bằng thẳng ñứng có biểu 
thức:   A. 0    B. mgl    C. –mgl    D. 2mgl 

Câu hỏi 29: Một con lắc ñơn lý tưởng có vật nhỏ khối lượng m, dây dài l. Chọn mức thế năng tại 
ñiểm treo dây thì khi con lắc chuyển ñộng từ vị trí cân bằng thẳng ñứng lên vị trí mà dây treo có 
phương ngang thì công của trọng lực có biểu thức: 

A. –mgl     B. mgl    C. - πmgl    D. πmgl 

Câu hỏi 30: Một con lắc ñơn lý tưởng có vật nhỏ khối lượng m, dây dài l. Chọn mức thế năng tại 
ñiểm treo dây thì khi con lắc chuyển ñộng từ vị trí cân bằng thẳng ñứng lên vị trí mà dây treo có 
phương ngang thì ñộ biến thiên thế năng trọng trường có biểu thức: 

A. –mgl     B. mgl    C. 2mgl    D. mgl 
ðáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án D D B A B D D C B A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án A A D A B D C B C D 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 
134 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án C D B C C D C C A B 

 
 
 

CHỦ ðỀ 4:Thế năng- ñịnh lý biến thiên thế năng 
A. PHƯƠNG PHÁP: 
Dạng 2: TÝnh thÕ n¨ng träng tr−êng, c«ng cña träng lùc vµ ®é biÕn thiªn thÕ n¨ng träng 
tr−êng. 
* TÝnh thÕ n¨ng 
     - Chän mèc thÕ n¨ng (Wt= 0); x¸c ®Þnh ®é cao so víi mèc thÕ n¨ng ®· chän z(m) vµ m(kg).  
     -  Sử dụng: Wt = mgz  
             Hay Wt1 – Wt2 = AP 
* TÝnh c«ng cña träng lùc AP vµ ®é biÕn thiªn thÕ n¨ng (∆Wt): 
    - Áp dông : ∆Wt = Wt2 – Wt1 = -AP ↔ mgz1 – mgz2 = AP 

      Chó ý: NÕu vËt ®i lªn th× AP = - mgh < 0(c«ng c¶n); vËt ®i xuèng AP = mgh > 0(c«ng ph¸t 
®éng) 

 
Bài 1: Một vật có khối lượng 10 kg, lấy g = 10 m/s2. 
a/ Tính thế năng của vật tại A cách mặt ñất 3m về phía trên và tại ñáy giếng cách mặt ñất 5m với 
gốc thế năng tại mặt ñất. 
b/ Nếu lấy mốc thế năng tại ñáy giếng, hãy tính lại kết quả câu trên 
c/ Tính công của trọng lực khi vật chuyển từ ñáy giếng lên ñộ cao 3m so với mặt ñất. Nhận xét kết 
quả thu ñược. 

Giải 
Lấy gốc thế năng tại mặt ñất h = 0 

a/ + Tại ñộ cao h1 = 3m 
Wt1 = mgh1 = 60J 

+ Tại mặt ñất h2 = 0 
Wt2 = mgh2 = 0 

+ Tại ñáy giếng h3 = -3m 
Wt3 = mgh3 = - 100J 

b/ Lấy mốc thế năng tại ñáy giếng 
+ Tại ñộ cao 3m so mặt ñất h1 = 8m 

Wt1 = mgh1 = 160J 
+ Tại mặt ñất h2 = 5m 
Wt2 = mgh2 = 100 J 

+ Tại ñáy giếng h3 = 0 
Wt3 = mgh3 = 0 

c/ Công của trọng lực khi vật chuyển từ ñáy giếng lên ñộ cao 3m so với mặt ñất. 
A31 = Wt3 – Wt1 

+ Khi lấy mốc thế năng tại mặt ñất 
A31 = Wt3 – Wt1 = -100 – 60 = -160J 
+Khi lấy mốc thế năng  ñáy giếng 
A31 = Wt3 – Wt1 = 0 – 160 = -160J 

 
Bài 2: Một vật có khối lượng 3 kg ñược ñặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại ñó Wt1 = 
500J. Thả vật rơi tự do ñến mặt ñất có thế năng Wt1 = -900J. 
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a/ Hỏi vật ñã rơi từ ñộ cao nào so với mặt ñất. 
b/ Xác ñịnh vị trí ứng với mức không của thế năng ñã chọn. 
c/ Tìm vận tốc của vật khi vật qua vị trí này. 

Giải 
- Chọn chiều dương có trục Oz hướng 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 ñộ 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 ñầu cao hơn mốc thế năng ñã chọn là 17m 
c/ Vận tốc tại vị trí z = 0 
       Ta có: v2 – v0

2 = 2gz1 
     12 18,25 /v gz m s⇒ = =  
 
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
ðỀ 1(TẠI LỚP) 
Câu 1: Một vật rơi từ ñộ cao 50m xuống ñất, ở ñộ cao nào ñộng năng bằng thế năng ? 
A. 25m.  B. 10m.   C. 30m.   D. 50m.  
Câu 2:Một vật ñược ném thẳng ñứng từ dưới lên cao với vận tốc 2m/s. Khi chuyển ñộng ngược 
chiều lại từ trên xuống dưới ñộ lớn vận tốc của vật khi ñến vị trí bắt ñầu ném là : ( Bỏ qua sức cản 
của không khí ) 
A.  B.  C.  D.  
Câu 3:Một vật có khối lượng 2,0kg sẽ có thế năng 4,0J ñối với mặt ñất khi nó có ñộ 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 ñàn hồi bằng 0,18J. ðộ cứng của lò xo bằng : 
A. 200N/m.  B. 400N/m.   C. 500N/m.   D. 300N/m 
Câu 5:Cho một lò xo ñàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban ñầu không bị biến dạng. Khi tác dụng 
một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn ñược 2cm. Tính giá trị thế năng ñàn 
hồi của lò xo. 
A. 0,08J.  B. 0,04J.   C. 0,03J.   D. 0,05J 
Câu 6:Một lò xo có ñộ dài ban ñầu l0 = 10cm. Người ta kéo giãn với ñộ 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 lượng m = 3kg ñược ñặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại 
vị trí ñó bằng Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật ñó rơi xuống mặt ñất, tại ñó thế năng của vật bằng Wt2 
= -900J. Cho g = 10m/s2.Vật ñã rơi từ ñộ cao là 
A. 50m.   B. 60m.   C. 70m.   D. 40m.  
Câu 8: ðại lượng vật lí nào sau ñây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường? 
            A. ðộng năng.      B. Thế năng.        C. Trọng lượng.        D. ðộng lượng. 

z 

Z2 

o 

B 

Z1 

A 
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Câu 9: Xét một vật chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều theo phương nằm ngang. ðại lượng nào sau 
ñây không ñổi? 
A. ðộng năng.       B. ðộng lượng.       C. Thế năng.        D. Vận tốc. 
              
Câu 10: Một vật ñược ném thẳng ñứng từ dưới lên cao. Trong quá trình  
chuyển ñộng của vật thì: 

 A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 
             B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 
             C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương. 
             D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 
Câu 12: Thế năng hấp dẫn là ñại lượng: 
              A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 
              B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
              C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực. 
              D. Véc tơ có ñộ lớn luôn dương hoặc bằng không. 
 Câu 13:Phát biểu nào sau ñây sai: 
             Thế năng hấp dẫn và thế năng ñàn hồi: 
             A. Cùng là một dạng năng lượng. 
             B. Có dạng biểu thức khác nhau. 
             C. ðều phụ thuộc vào ñiểm ñầu và ñiểm cuối. 
             D. ðều là ñại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không. 
Câu 14: Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng ñể 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 ñang chuyển ñộng có thể không có: 
            A. ðộng lượng.         B. ðộng năng.        C. Thế năng.         D. Cơ năng. 
Câu 16: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết ñộ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng ñàn 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 ñàn hồi 0,2 J. ðộ 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 lượng là m và 2m ñặt ở hai ñộ cao lần lượt 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 lượng 1 tấn chuyển ñộng từ tầng cao nhất cách mặt ñất 100m 
xuống tầng thứ 10 cách mặt ñất 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. 
ðề 2: BTVN 

Câu hỏi 1: Một vật ñược ném xiên lên góc α so với phương ngang, bỏ qua lực cản của không khí, 
chọn mức không thế năng ở vị trí ném vật. Tỉ số giữa thế năng trọng trường và ñộng năng của vật 
ở vị trí ñộ cao cực ñại có giá trị tính theo biểu thức: A. sin2α   B. cos2α   C. tan2α    D. 
cotan2α 

Câu hỏi 2: Cho cơ hệ như hình vẽ, ròng rọc và dây ñều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng có  

khối lượng m1 > m2, ban ñầu ñược giữ yên rồi thả tự do. Sau khi ñi ñược ñoạn ñường s so với  
m1 

m2 
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lúc buông ñộ biến thiên ñộng năng của hệ có biểu thức: 

A. (m1 + m2)gs   B. (m1 - m2)gs    C. gs     D. gs    

Câu hỏi 3: Cho cơ hệ như hình vẽ câu hỏi 2, ròng rọc và dây ñều nhẹ và không ma sát. Các vật 
nặng có khối lượng m1 > m2, ban ñầu ñược giữ yên rồi thả tự do. Sau khi ñi ñược ñoạn ñường s so 
với lúc buông ñộ biến thiên thế năng trọng trường của hệ có biểu thức: 

A. (m1 + m2)gs   B. (m1 - m2)gs    C. (m2 – m1)gs    D. gs    

Câu hỏi 4: Cho cơ hệ như hình vẽ câu hỏi 2, ròng rọc và dây ñều nhẹ và không ma sát. Các vật 
nặng có khối lượng m1 > m2, ban ñầu ñược giữ yên rồi thả tự do. Sau khi ñi ñược ñoạn ñường s so 
với lúc buông thế năng trọng trường của các vật là – m1gs và m2gs. Gốc thế năng ñược chọn tại 
ñâu: 

A.mặt ñất      B. ngang trục ròng rọc   

C.vị trí ban ñầu của m1    D.  vị trí ban ñầu của hai vật (ban ñầu cùng ñộ cao ngang 
nhau)   

Câu hỏi 5: Cho cơ hệ như hình vẽ, ròng rọc và dây ñều nhẹ và không ma sát. Các vật nặng  

có khối lượng m1 > m2, ban ñầu ñược giữ yên rồi thả tự do. Sau khi ñi ñược ñoạn ñường s  

so với lúc buông ñộ biến thiên ñộng 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 hỏi 6:  Cho cơ hệ như hình vẽ câu hỏi 5, ròng rọc và dây ñều nhẹ và không ma sát. Các vật 
nặng có khối lượng m1 > m2, ban ñầu ñược giữ yên rồi thả tự do. Sau khi ñi ñược ñoạn ñường s so 
với lúc buông ñộ biến thiên thế năng trọng trường  của hệ có biểu thức: 

A. (m1 - m2)gs   B. (m2 – m1)gs    C. (m1 – m2sin α)gs    D. (m2sin α –
m1)gs  

Câu hỏi 7: Cho cơ hệ như hình vẽ câu hỏi 5, ròng rọc và dây ñều nhẹ và không ma sát. Các vật 
nặng có khối lượng m1 > m2, ban ñầu ñược giữ yên rồi thả tự do. Sau khi ñi ñược ñoạn ñường 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 hỏi 8: Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy trên  

quỹ ñạo như hình vẽ, biết zA = 20m; zB  = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m;  

g = 9,8m/s2. ðộ biến thiên thế năng trọng trường của xe khi xe di chuyển từ A  

ñến B là:  A. 7840J   B. 8000J   C. -7840J    D. -4000J 

 Câu hỏi 9: Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy trên quỹ ñạo như hình 
vẽ câu hỏi 8, biết zA = 20m; zB  = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; g = 9,8m/s2. ðộ biến thiên 
thế năng trọng trường của xe khi xe di chuyển từ B ñến C là:   

A. -4000J     B. - 3920J    C. 3920J   D. -7840J     

Câu hỏi 10: Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy trên quỹ ñạo như 
hình vẽ câu hỏi 8, biết zA = 20m; zB  = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; g = 9,8m/s2. ðộ biến 
thiên thế năng trọng trường của xe khi xe di chuyển từ A ñến D là:  A. - 3920J    B. - 

m2 

m1 

α 

A 

B 
C E 

D zA 

zB 
zC 

zD 

zE 
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11760J   C. 12000J  D. 11760J 

Câu hỏi 11: Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy  

trên quỹ ñạo như hình vẽ, biết zA = 20m; zB  = 10m; zC = 15m; zD = 5m;  

zE = 18m; g = 9,8m/s2. ðộ biến thiên thế năng trọng trường của xe khi xe  

di chuyển từ A ñến E là:   

A. 1568J    B. 1586J   C. - 3136J   D. 1760J 

Câu hỏi 12: Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt ñất lên ñộ cao 2m ( tính 
theo sự di chuyển của trọng tâm contenơ ). Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt ñất. Thế 
năng trọng trường của contenơ khi nó ở ñộ cao 2m là: 

A. 58800J    B. 85800J    C. 60000J    D. 11760J 

Câu hỏi 13: Một cần cẩu nâng một contenơ khối lượng 3000kg từ mặt ñất lên ñộ cao 2m ( tính 
theo sự di chuyển của trọng tâm contenơ ), sau ñó ñổi hướng và hạ xuống sàn một ô tô tải ở ñộ cao 
cách mặt ñất 1,2m. Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt ñất. ðộ biến thiên thế năng khi nó 
hạ từ ñộ cao 2m xuống sàn ô tô là:  

A. 48000J     B. 47000J    C. 23520J    D. 32530J 

Câu hỏi 14: Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg ñi từ vị trí xuất phát 
cách mặt ñất 10m tới một trạm dừng trên núi ở ñộ cao 550m sau ñó lại tiếp tục tới một trạm khác ở 
ñộ cao 1300m. Lấy mốc thế năng tại mặt ñất, thế năng trọng trường của vật tại ñiểm 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 hỏi 15: Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg ñi từ vị trí xuất phát 
cách mặt ñất 10m tới một trạm dừng trên núi ở ñộ cao 550m sau ñó lại tiếp tục tới một trạm khác ở 
ñộ cao 1300m. Lấy mốc thế năng tại trạm dừng thứ nhất, thế năng trọng trường của vật tại ñiểm 
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 hỏi 16: Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg ñi từ vị trí xuất phát 
cách mặt ñất 10m tới một trạm dừng trên núi ở ñộ cao 550m sau ñó lại tiếp tục tới một trạm khác ở 
ñộ 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 hỏi 17: Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg ñi từ vị trí xuất phát 
cách mặt ñất 10m tới một trạm dừng trên núi ở ñộ cao 550m sau ñó lại tiếp tục tới một trạm khác ở 
ñộ cao 1300m. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ trạm dừng thứ nhất 
ñến trạm dừng thứ hai là: 

A. – 448.104J    B. – 4,64.106J     C. - 6.106J     D. 7,8.106J 

Câu hỏi 18: Một vật khối lượng 3kg ñặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. 
Thả vật rơi tự do tới mặt ñất tại ñó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Mốc thế năng 
ñược chọn cách mặt ñất: 
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A. 20m    B. 25m    C. 30m    D. 35m 

Câu hỏi 19: Một vật khối lượng 3kg ñặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. 
Thả vật rơi tự do tới mặt ñất tại ñó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Vật ñã rơi từ 
ñộ cao nào: 

A. 40m    B. 50m    C. 60m    D. 70m 

Câu hỏi 20: Một vật khối lượng 3kg ñặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. 
Thả vật rơi tự do tới mặt ñất tại ñó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Tốc ñộ của 
vật khi qua mốc thế năng là: 

A. 5m/s    B. 10m/s    C. 15m/s    D. 20m/s 

Câu hỏi 21: Khi bị nén 3cm, một lò xo có thế năng ñàn hồi bằng 0,18J. ðộ cứng của lò xo bằng: 

A. 200N/m     B. 300N/m    C. 400N/m    D. 500N/m 

Câu hỏi 22: Cho một lò xo ñàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban ñầu không bị biến dạng, khi tác 
dụng một lực F = 3N kéo lò xo cũng theo phương ngang, ta thấy nó dãn ñược 2cm. Giá trị thế 
năng ñàn hồi của lò xo khi nó dãn ñược 2cm là: 

A. 0,04J    B. 0,05J    C. 0,03J    D. 0,08J 

Câu hỏi 23: Cho một lò xo ñàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban ñầu không bị biến dạng, khi tác 
dụng một lực F = 3N kéo lò xo cũng theo phương ngang, ta thấy nó dãn ñược 2cm. Công do lực 
ñàn hồi thực hiện khi lò xo ñược kéo dãn thêm từ 2cm ñến 3,5cm là: 

A. – 0,04J    B. – 0,062J    C. 0,09J     D. – 0,18J 

Câu hỏi 24: Giữ một vật khối lượng 0,25kg ở ñầu một lò xo thẳng ñứng với trạng thái ban ñầu 
chưa biến dạng. Ấn cho vật ñi xuống làm lò xo bị nén một ñoạn 10cm. Biết lò xo có ñộ cứng k = 
500N/m, bỏ qua khối lượng 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 hỏi 25: Một lò xo có ñộ cứng k = 10N/m và chiều dài tự nhiên l0 = 10cm. Treo vào một ñầu 
lò xo một quả cân khối lượng 100g, lấy vị trí cân bằng của quả cân làm gốc tọa ñộ, g = 10m/s2, bỏ 
qua khối lượng 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 tương ứng ở hai vị trí ñó là: 

A. 0,2625J; 0,15J    B. 0,25J; 0,3J    C. 0,25J; 0,625J   D. 0,6J; 0,02J 

Câu hỏi 26: Một thác nước cao 30m ñổ xuống phía dưới 104kg nước trong mỗi giây. Lấy g = 
10m/s2, công suất thực hiện bởi thác nước bằng: 

A. 2000kW    B. 3000kW    C. 4000kW    D. 5000kW 

Câu hỏi 27: Ba công nhân A, B và C kéo 3 vật nặng cùng khối lượng từ cùng một ñộ cao theo 3 
ñường khác nhau: A kéo thẳng ñứng; B  kéo trên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương 
ngang; C kéo trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương 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 hỏi 28: Một người thực hiện một công ñạp xe ñạp lên ñoạn ñường dài 40m trên một dốc 
nghiêng 200 so với phương ngang. Nếu thực hiện một công cũng như vậy mà lên dốc nghiêng 300 
so với phương ngang thì sẽ ñi ñược ñoạn ñường dài bao nhiêu, bỏ qua mọi ma sát: 
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A. 20m    B. 27m    C. 40m    D. 58m 

Câu hỏi 29: Cho  cơ hệ như hình vẽ, dây nhẹ không dãn, ròng rọc nhẹ không  
ma sát, m1 trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang, m2 có trọng lượng 80N.  
Khi thế năng của hệ thay ñổi một lượng 64J thì m1 ñã ñi ñược: 

A. 8m   B. 4m    C. 0,8m   D. không tính ñược vì thiếu dữ kiện 
Câu hỏi 30: Cho cơ hệ như hình vẽ, hai vật nặng cùng trọng lượng P = 20N.  
Bỏ qua mọi ma sát, dây và ròng rọc ñều rất nhẹ, dây không dãn. Sau khi m1  
ñi xuống ñược 50cm thì thế năng của hệ thay ñổi 5J. Góc nghiêng α bằng: 

A. 300    B. 450    C. 600      D.750 
 

ðáp án 
 

Câu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án C B C D D D D A B D 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án A A C B D A C A B D 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án C C B C A B D B C A 
 
 
 
 
CHỦ ðỀ 5. CƠ NĂNG - ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG – số 1 
A. LÝ THUYẾT: 

 1. ðộng năng: Wñ =
1

2
mv2  

 2. Thế năng: Wt = mgz  

 3.Cơ năng: W = Wñ +Wt = 1

2
mv2 + mgz 

* Phương pháp giải bài toán về ñịnh luật bảo toàn cơ năng 
     - Chọn gốc thế năng thích hợp sao cho tính thế năng dễ dàng ( thường chọn tại mặt ñất và tại 
chân mặt phẳng nghiêng). 

  - Tính cơ năng lúc ñầu ( 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 phương trình trên ñể tìm nghiệm của bài toán. 
Chú ý: chỉ áp dụng ñịnh luật bảo toàn cơ năng khi hệ không có ma sát ( lực cản) nếu có thêm các 
lực ñó thì Ac = ∆ W = W2 – W1. ( công của lực cản bằng ñộ biến thiên cơ năng). 
 
B.BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 1: Một vật ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ ñộ cao  h so với mặt ñất. Khi 
chạm ñất vận tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính:  
a.  ðộ cao h. 
b. ðộ cao cực ñại mà vật ñạt ñược so với mặt ñất. 
c. Vận tốc của vật khi ñộng năng bằng 3 lần thế năng. 

Giải 
a. Chọn gốc thế năng tại mặt ñất ( tạiB). 

m1 

m2 

m2 

m1 

α 
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  + Cơ năng tại O ( tại vị trí ném vật): W (O) = 21
.

2 o
mv mgh+  

      Cơ năng tại B ( tại mặt ñất). 

       W(B) = 21

2
mv  

    Theo ñịnh luật bảo toàn cơ năng. 
        W(O) = W(B). 

   ⇔ 21

2 o
mv mgh+  = 21

2
mv ⇒ h = 

2 2 900 400
25

2 20
o

v v
m

g

− −
= =  

b.ðộ cao cực ñại mà vật ñạt ñược so với mặt ñất. 
   Gọi A là ñộ cao cực ñại mà vật ñạt tới. 
     + Cơ năng tại A 
     W( )A mgH=  
    Cơ năng tại B 

   W(B) = 21

2
mv  

     Theo ñịnh luật bảo toàn cơ năng 
               W(A) = W(B) 

          ⇔  21

2
mv = mgH ⇒ H=

2 900
45

2 20

v
m

g
= = .      

c. Gọi C là ñiểm mà Wñ(C) = 3Wt (C) 
   - Cơ năng tại C: 

 W(C) = Wñ(C) + Wt (C) =Wñ(C) +Wñ(C)/3 = 4/3Wñ(C) = 22

3 c
mv  

    Theo ñịnh luật bảo toàn cơ năng 

                     W(C) = W(B)  ⇔  22

3 c
mv = 21

2
mv

3 30
3 15 3 /

4 2Cv v m s⇒ = = =  

Bài 2: Từ ñộ cao 10 m, một vật ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2. 
a/ Tìm ñộ cao cực ñại mà vật ñạt ñược so với mặt ñất. 
b/ Ở vị trí nào của vật thì Wñ = 3Wt. 
c/ Xác ñịnh vận tốc của vật khi Wñ = Wt. 
d/ Xác ñịnh vận tốc của vật trước khi chạm ñất. 

 
Giải 

- Chọn gốc thế năng tạ mặt ñất. 
+ Cơ năng tại O  

W (O) = 21
.

2 o
mv mgh+  

+ Cơ năng tại A 
    W( )A mgH=  
Theo ñịnh luật bảo toàn cơ năng 
         W (O) = W(A) 

Suy ra: 
2 2

15
2

o
v gh

H m
g

+
= =  

b/ Tìm h1 ñể ( Wñ1 = 3Wt3) 
Gọi C là ñiểm có Wñ1 = 3Wt3 
+ Cơ năng tại C 

 
z 

A 

  

 H 

h 

z 

O 

A 

B 
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    W(C) = 4Wt1 = 4mgh1 
Theo ñịnh luật BT cơ năng 
     W(C) = W(A) 

Suy ra: 1

15
3,75

4 4

H
h m= = =  

c/ Tìm v2 ñể Wñ2 = Wt2 
Gọi D là ñiểm có Wñ2 = Wt2 
+ Cơ năng tại D  
      W(D) = 2Wñ2 = mv2

2 
Theo ñịnh luật BT cơ năng 
         W(D) = W(A⇒ ) 2 . 15.10 12,2 /v g H m s= = =  

d/ Cơ năng tại B : W(B) = 21

2
mv  

Theo ñịnh luật BT cơ năng 
       W(B) = W(A)⇒ 2 . 24,4 /v g H m s= =  
Bài 3: Một hòn bi có khối lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 
1,6m so với mặt ñất. 
a) Tính trong hệ quy chiếu mặt ñất các giá trị ñộng năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc 
ném vật 
b) Tìm ñộ cao cực ñại mà bi ñạt ñược. 
c) Tìm vị trí hòn bi có thế năng bằng ñộng năng? 
d) Nếu có lực cản 5N tác dụng thì ñộ cao cực ñại mà vật lên ñược là bao nhiêu? 

Giải 
a) Chọn gốc thế năng tại mặt ñất. 

     - ðộng năng tại lúc ném vật:   21
. . 0,16

2dW 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 ñiểm B là ñiểm mà hòn bi ñạt ñược. 
Áp dụng ñịnh 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 ñất, một vật có khối lượng m = 200g ñược ném lên theo phương  thẳng ñứng 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 ñịnh ñộ cao cực ñại mà vật ñạt ñược. 
3. Tại vị trí nào vật có ñộng năng bằng thế năng? Xác ñịnh vận tốc của vật tại vị trí ñó. 
4. Tại vị trí nào vật có ñộng năng bằng ba lần thế năng? Xác ñịnh vận tốc của vật tại vị trí 

ñó. 
Giải 

Chọn gốc thế năng tại A là vị trí ném vật (ở mặt ñất): WtA = 0 
1. Tìm W = ? 

Ta có W = WA = WñA = 
2

1  mv 2
A  = 

2

1 .0,2.900 = 90 (J) 

2. hmax =? 
Gọi B là vị trí cao nhất mà vật ñạt ñược: vB = 0 
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Cơ năng của vật tại B: WB = WtB = mghmax 

Theo ñịnh luật bảo toàn cơ năng: WB = WA => mghmax= 
2

1  mv 2
A  

=> hmax = 
g2

v2
A  = 45m 

3. WñC = WtC => hC, vc => 
Gọi C là vị trí mà vật có ñộng năng bằng thế năng: WñC = WtC 

=> WC = WñC + WtC = 2WñC
 = 2WtC

 

Theo ñịnh luật bảo toàn cơ năng: WC = WB 

+ 2WtC = mghmax <=> 2mghC = mghmax=> hC = 
2

1 hmax= 22,5m 

+ 2WñC
 = mghmax<=>2.

2

1  mv 2
C = mghmax=> vC = maxgh  = 15 2 ms-1 

4. WñD
  = 3WtD => hD = ? vD = ? 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu hỏi 1: Một ô tô bắt ñầu chạy lên dốc với vận tốc 18m/s thì chết máy. Dốc nghiêng 200 ñối với 
phương ngang và hệ số ma sát trượt giữa các bánh xe với mặt ñường là 0,3. Sau khi chạy lên dốc, 
xe chạy giật lùi trở xuống ñến cuối dốc với vận tốc bằng: 

A. 18m/s    B. 15m/s    C. 5,6m/s     D. 3,2m/s 
Câu hỏi 2: Khi cung cấp cho vật khối lượng m1 vận tốc ban ñầu v1 = 4m/s thì nó sẽ trượt ñược 
ñoạn ñường dài 2m trên mặt phẳng ngang rồi dừng lại do có ma sát. Nếu cung cấp cho vật khối 
lượng m2 = 2m1 vận tốc ban ñầu v2 = 6m/s ñể m2 cũng trượt trên mặt phẳng ngang ñó thì khi dừng 
lại m2 ñã trượt ñược ñoạn ñường bằng: 

A. 3m    B. 3,5m    C. 4m     D. 4,5m 
Câu hỏi 3: Một vật ñang chuyển ñộng với vận tốc ban ñầu v0 = 8m/s thì lên dốc cao 0,8m rồi  
tiếp tục chạy trên mặt phẳng ngang như hình vẽ, mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,6.  
Lấy g = 10m/s2, hỏi nó chuyển ñộng ñược bao xa trên mặt phẳng ngang thì dừng, coi chiều  
dài dốc không ñáng kể so với quãng ñường nó chuyển ñộng ñược ở mặt phẳng ngang: 

A. 2m    B. 4m     C. 6m     D. 8m 
Câu hỏi 4: Một vật m gắn vào ñầu một lò xo nhẹ ñể chuyển ñộng trên mặt phẳng ngang có ma sát, 
ñầu kia của lò xo gắn vào ñiểm cố ñịnh. Kéo m ra khỏi vị trí cân bằng ñể lò xo dãn 20cm rồi thả 
nhẹ thấy m chuyển ñộng qua vị trí cân bằng lần thứ nhất và nén lò xo lại một ñoạn 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 ñoạn bằng: 

A. 2cm    B. 4cm    C. 6cm    D. 8cm 
Câu hỏi 5: Một viên bi A khối lượng m chuyển ñộng không ma sát trên mặt phẳng ngang  
ñến va chạm ñàn hồi với vật nặng B cùng khối lượng m treo bởi sợi dây thẳng ñứng nhẹ  
không dãn (con lắc ñơn) như hình vẽ, sau va chạm B lên tới ñộ cao cực ñại h. Nếu B ñược  
bôi một lớp keo ñể sau va chạm hai vật dính làm một thì chúng lên ñến ñộ cao cực ñại: 

A. h     B. h/2     C. h/4     D. h/8 
Câu hỏi 6: Hai quả cầu thép A và B có khối lượng lần lượt là 2kg và 3kg ñược treo vào hai ñầu 
của hai sợi dây cùng chiều dài 0,8m vào cùng ñiểm treo. Lúc ñầu nâng A ñến vị trí ñể dây treo 
nằm ngang rồi thả rơi không vận tốc ban ñầu ñến va chạm vào B ñang ñứng yên ở vị trí cân bằng, 
B ñược bôi một lớp keo ñể 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 hỏi 7: Hai quả cầu thép A và B có khối lượng lần lượt là 2kg và 3kg ñược treo vào hai ñầu 
của hai sợi dây cùng chiều dài 0,8m vào cùng ñiểm treo. Lúc ñầu nâng A ñến vị trí ñể dây treo 
nằm ngang rồi thả rơi không vận tốc ban ñầu ñến va chạm vào B ñang ñứng yên ở vị trí cân 

0,8m v0 

A B v0 h 
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bằng, B ñược bôi một lớp keo ñể sau va chạm A dính chặt vào B. Lấy g = 10m/s2, sau va chạm: 
A. Hai quả cầu lên ñến ñộ cao cực ñại 0,4m   
B. ñộng năng của hệ hai quả cầu giảm 9,6J so với trước va chạm 
C. ñộng năng của hệ hai quả cầu tăng 9,6J so với trước va chạm 
D. A và B ñều ñúng. 

Câu hỏi 8: Một vật nhỏ ñược truyền vận tốc ban ñầu v0 theo phương ngang chuyển ñộng  
trên mặt phẳng ngang từ D tới C thì lên mặt phẳng nghiêng ñến A thì dừng lại. Hệ số ma  
sát trên cả ñoạn ñường là µ và ở C không có hiện tượng va chạm, cho BD = l; AB = h.  
Vận tốc ñầu v0 có biểu thức: 

A.      B.      C.    D.  

Câu hỏi 9: Một vật nhỏ thả không vận tốc ban ñầu tại A chuyển ñộng xuống D thì dừng lại.  
Hệ số ma sát trên cả ñoạn ñường là µ và ở C không có hiện tượng 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 hỏi 10: Vật nhỏ m trượt không vận tốc ban ñầu từ ñỉnh xuống chân của mặt phẳng nghiêng 
góc α so với phương ngang, do ma sát cơ năng của vật ở chân giảm so với ở ñỉnh một lượng bao 
nhiêu? Biết hệ số ma sát là µ, gia tốc trọng trường là g, ñộ cao của ñỉnh so với chân là h: 

A.     B.      C.      D.   
 

Câu hỏi 11: Vật nhỏ m trượt không vận tốc ban ñầu từ ñỉnh xuống chân của mặt phẳng  

nghiêng góc α so với phương ngang, ñến chân mặt phẳng nghiêng nó va chạm với vật chắn  

tại ñó và nẩy trượt lên và lại trượt xuống như 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 trường là g, ñộ cao của ñỉnh so  

với chân là h, nhiệt năng tổng cộng tỏa ra trong quá trình chuyển ñộng của vật có biểu thức: 

A. mgh/2    B. mgh     C. 2mgh    D. µmgh/tanα 

Câu hỏi 12: Hai quả cầu khối lượng m1 và m2 ñang chuyển ñộng ñều với các vận tốc ;   cùng 
phương thì va chạm với nhau. Nếu va chạm là xuyên tâm ñàn hồi thì vận tốc sau va chạm của quả 
cầu m1 có biểu thức: 

A.    B.    C.     D.    

Câu hỏi 13: Hai quả cầu khối lượng m1 và m2 ñang chuyển ñộng ñều với các vận tốc ;   cùng 
phương 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 hỏi 14: Quả cầu khối lượng m1 ñang chuyển ñộng ñều với vận tốc  thì va chạm mềm xuyên 
tâm với m2 ñang nằm yên. ðộng năng của hệ 2 quả cầu sau va chạm có biểu thức: 

A.    B.    C.    D.  

Câu hỏi 15: Quả cầu khối lượng m1 ñang chuyển ñộng ñều với vận tốc  thì va chạm mềm xuyên 
tâm với m2 ñang nằm yên. Nhiệt tỏa ra trong va chạm có biểu thức: 

A.    B.    C.    D. bằng không 

v0 α h 

A 

C D B 

α h 

A 

C D B 

m 

h 
α 

m M 
v0 
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Câu hỏi 16: Một viên ñạn khối lượng m bắn ñi theo phương ngang với vận tốc v0 va  

chạm mềm với khối gỗ khối lượng M treo ñầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng ñứng. Sau  

va chạm ñộ biến thiên ñộng năng của hệ (ñạn + khối gỗ) có biểu thức: 

A. v0
2     B. v0

2    C. v0
2    D. v0

2 

Câu hỏi 17: Một viên ñạn khối lượng m = 10g bắn ñi theo phương ngang với vận tốc v0 va chạm 
mềm với khối gỗ khối lượng M = 1kg treo ñầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng ñứng. Sau va chạm 
khối gỗ chứa ñạn nâng lên ñộ cao cực ñại h = 0,8m so với vị trí cân bằng ban ñầu, lấy g = 9,8m/s2. 
Vận tốc v0 có giá trị: 

A. 200m/s    B. 300m/s     C. 400m/s    D. 500m/s 

Câu hỏi 18: Một viên ñạn khối lượng m = 10g bắn ñi theo phương ngang với vận tốc v0 va chạm 
mềm với khối gỗ khối lượng M = 1kg treo ñầu sợi dây nhẹ cân bằng thẳng ñứng. Sau va chạm 
khối gỗ chứa ñạn nâng lên ñộ cao cực ñại h = 0,8m so với vị trí cân bằng ban ñầu, lấy g = 9,8m/s2. 
Tỉ lệ phần trăm ñộng năng ban ñầu ñã chuyển thành nhiệt là:A. 99%    B. 96%    C. 
95%    D. 92% 

Câu hỏi 19: Bắn một viên ñạn khối lượng m = 10g với vận tốc v vào một mẩu gỗ khối lượng M = 
390g ñặt trên mặt bàn ngang nhẵn. ðạn mắc vào gỗ và cùng chuyển ñộng với vận tốc V = 10m/s. 
Vận tốc của ñạn lúc bắn v là: 

A. 200m/s    B. 300m/s    C. 400m/s    D. 500m/s 

Câu hỏi 20: Bắn một viên ñạn khối lượng m = 10g với vận tốc v vào một mẩu gỗ khối lượng M = 
390g ñặt trên mặt bàn ngang nhẵn. ðạn mắc vào gỗ và cùng chuyển ñộng với vận tốc V = 10m/s. 
ðộ biến thiên ñộng năng của ñạn ñã chuyển thành nhiệt là: 

A. 780J    B. 650J    C. 580J    D. 900J 
 

Câu hỏi 21: Một búa máy khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ ñộ cao 5m so với  
mặt ñất xuống ñất ñóng vào cọc có khối lượng m = 100kg trên mặt ñất làm cọc lún  
sâu vào trong ñất 5cm. Coi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm, chiều cao của  
cọc không ñáng kể, lấy g = 9,8m/s2, lực cản của ñất coi như không ñổi có giá trị: 

A. 318500N    B. 628450N    C. 154360N    D. 250450N 

Câu hỏi 22: Một hòn bi khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v ñến va chạm mềm vào hòn 
bi thứ 2 khối lượng 2m ñang nằm yên. Vận tốc hai viên bi sau va chạm là: 

A. v/3    B. v/2     C. 2v/3    D. 3v/5 

Câu hỏi 23:  Một hòn bi khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v ñến va chạm mềm vào hòn 
bi thứ 2 khối lượng 2m ñang nằm yên. Phần năng lượng ñã chuyển sang nội năng trong quá trình 
va chạm là: 

A. mv2/2     B. mv2/3    C. mv2/6    D. 2mv2/3   

Câu hỏi 24: Một hòn bi khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v ñến va chạm mềm vào hòn 
bi thứ 2 khối lượng 2m ñang nằm yên. Tỉ số giữa ñộng năng của hai vật trước và sau va chạm là: 

A. 2     B. 3     C. 4     D. 6 

Câu hỏi 25: Vật m chuyển ñộng ñến va chạm mềm xuyên tâm với vật M ñang nằm yên, 80% năng 
lượng chuyển thành nhiệt. Tỉ số hai khối lượng M/m là: 

M 

5m 

m 
5cm 
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A. 2     B. 3     C. 4     D. 5 

Câu hỏi 26: Hai vật m và 2m có ñộng lượng lần lượt là p và p/2 chuyển ñộng ñến va chạm vào 
nhau. Sau va chạm, hai vật có ñộng lượng lần lượt là p/2 và p. Phần năng lượng ñã chuyển sang 
nhiệt là: 

A. 3p2/16m     B. 9p2/16m     C. 3p2/8m    D. 15p2/16m 

Câu hỏi 27: Viên ñạn khối lượng m = 100g ñang bay với vận tốc v0 = 10m/s theo  
phương ngang ñến cắm vào bao cát khối lượng M = 400g treo ở ñầu sợi dây dài  
l = 1m ñang ñứng yên ở vị trí cân bằng, ñầu kia của sợi dây treo vào ñiểm cố ñịnh.  
Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển ñộng với vận tốc: 

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

Câu hỏi 28: Viên ñạn khối lượng m = 100g ñang bay với vận tốc v0 = 10m/s theo phương ngang 
ñến cắm vào bao cát khối lượng M = 400g treo ở ñầu sợi dây dài l = 1m ñang ñứng yên ở vị trí cân 
bằng, ñầu kia của sợi dây treo vào ñiểm cố ñịnh. Sau khi cắm vào bao cát hệ chuyển ñộng lên ñến 
vị trí dây treo lệch với phương thẳng ñứng một góc xấp xỉ: 

A. 300    B. 370    C. 450    D. 480   

Câu hỏi 29: Viên ñạn khối lượng m = 100g ñang bay với vận tốc v0 = 10m/s theo phương ngang 
ñến cắm vào bao cát khối lượng M = 400g treo ở ñầu sợi dây dài l = 1m ñang ñứng yên ở vị trí cân 
bằng, ñầu kia của sợi dây treo vào ñiểm cố ñịnh. Sau khi cắm vào bao cát bao nhiêu phần trăm 
năng lượng ban ñầu ñã chuyển thành nhiệt: 

A. 90%    B. 80%    C. 75%    D. 50% 

Câu hỏi 30: Một vật khối lượng m thả không vận tốc ban ñầu từ ñỉnh 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: 

A. 2mgh/3     B. 4mgh/9   
C. 5mgh/9     D. không xác ñịnh ñược vì chưa biết góc nghiêng α 
 

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án C D B A C C B D B C 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án B A C A C D C A C A 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án A A B B C A A B B C 
 
 
 
CHỦ ðỀ 5. CƠ NĂNG - ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG – số 2 
ðề 1: (tại lớp) 
Câu 1: Xét một hệ gồm hai vật va chạm vào nhau theo phương thẳng ñứng thì ñại lượng vật lí nào 
sau ñây ñược bảo toàn ? 
A. ðộng năng.   B. Cơ năng.   C. ðộng lượng.   D. Không có.  
Câu 2: Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ ñộ cao 5m xuống ñất ñóng vào một 
cọc có khối lượng m2 = 100kg trên mặt ñất làm cọc lún sâu vào trong ñất 5m. Coi va chạm giữa 
búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/s2 . Tính lực cản coi như không ñổi của ñất. 

m M 
v0 
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A. 628450 N.    B. 250450 N.   C. 318500 N.    D. 
154360 N.  
Câu 3: Một hòn bi khối lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất các giá trị ñộng 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 lượng 400g ñược thả rơi tự do từ ñộ cao 20m so với mặt ñất. Cho g = 
10m/s2 . Sau khi rơi ñược 12m ñộng năng của vật bằng : 
A. 16 J.    B. 24 J.   C. 32 J.   D. 48 J 
Câu 5: Tính lực cản của ñất khi thả rơi một hòn ñá có khối lượng 500g từ ñộ cao 50m. Cho biết 
hòn ñá lún vào ñất một ñoạn 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 ñơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với ñường thẳng ñứng một góc 450 
rồi thả tự do. Cho g = 9,8m/s2 . Tính vận tốc con lắc khi nó ñi 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 ñại lượng: 
A. luôn luôn dương hoặc bằng không.   B. luôn luôn dương.  
C. luôn luôn khác không.     D. có thể dương, âm hoặc bằng không. 
Câu 8: Một vật nhỏ ñược ném lên từ ñiểm M phía trên mặt ñất; vật lên tới ñiểm 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 ñại tại N  C. cơ năng không ñổi.  D. ñộng năng tăng 
Câu 9: Từ mặt ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức 
cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở ñộ cao nào thế năng bằng ñộng năng ?. Bằng 4 lần ñộng 
năng ?. 
A. 2,5m ; 4m.   B. 2m ; 4m.   C. 10m ; 2m.   D. 5m ; 3m. 
Câu 10: Một người nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở ñộ cao 10m xuống nước . Cho g = 
10m/s2. Tính các vận tốc của người ñó ở ñộ cao 5m và khi chạm nước. 
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 phương ngang ñược ñặt lên một chiếc xe có khối lượng 
500kg ñang ñứng yên trên một mặt phẳng ngang. Biết tổng lực cản chuyển ñộng luôn là 1000N. 
Công của chiếc xe sau khi chuyển ñộng ñược 2s là : 
A. 900 J.   B. 90 J.   C. 9 J.     D. 9 kJ.  
Câu 12: Từ ñiểm M (có ñộ cao so với mặt ñất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc ñầu 2 m/s. 
Biết khối lượng 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 ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua 
sức cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên ñược cách mặt ñất một khoảng 
bằng : 
A. 15m.    B. 5m.    C. 20m.    D. 10m.  
Câu 14: Cơ năng là ñại lượng:  
            A. Vô hướng, luôn dương. 
            B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
            C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc. 
            D. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
Câu 15: ðại lượng nào không ñổi khi một vật ñược ném theo phương nằm ngang? 
            A. Thế năng.        B. ðộng năng.        C. Cơ năng.          D. ðộng lượng. 
Câu 16: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: 
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            A. ðộng năng tăng, thế năng tăng. 
            B. ðộng năng tăng, thế năng giảm. 
            C. ðộng năng giảm, thế năng giảm. 
            D. ðộng năng giảm, thế năng tăng. 
Câu 17: Một vật ñược ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển ñộng của vật thì:  
            A. ðộng năng giảm, thế năng tăng. 
            B. ðộng năng giảm, thế năng giảm. 
            C. ðộng năng tăng, thế năng giảm. 
            D. ðộng năng tăng, thế năng tăng. 
Câu 18: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ ñộ cao h = 50 cm xuống ñất, lấy g = 10 m/s2. 
ðộng năng của vật ngay trước khi chạm ñất là:  
            A. 500 J.               B. 5 J.                 C. 50 J                  D. 0,5 J.  
ðề 2: BTVN 

Câu hỏi 1: Một vận ñộng viên trượt ván bắt ñầu trượt không ma sát lên một mặt cong với tốc ñộ v, 
thì trọng tâm của vận ñộng viên này ñạt ñộ cao cực ñại là 2,8m ñối với mặt ñất(vị trí bắt ñầu trượt 
lên). Hỏi muốn trọng tâm lên ñến ñộ cao 3,4m thì lúc bắt ñầu trượt lên mặt cong, tốc ñộ là: 

A. 1,1v    B. 1,2v    C. 1,3v    D. 1,4v 

Câu hỏi 2: Vật nặng m ñược ném thẳng ñứng lên trên với vận tốc ban ñầu bằng 6m/s. Lấy g = 
10m/s2. Khi lên ñến ñộ cao bằng 2/3 ñộ cao cực ñại ñối với ñiểm ném thì có vận tốc: 

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

Câu hỏi 3: Vật nặng m ñược ném thẳng ñứng lên trên với vận tốc ban ñầu bằng 6m/s. Lấy g = 
10m/s2. Khi ñộng năng bằng thế năng, m ở ñộ cao nào so với ñiểm ném: 

A. 1m    B. 0,9m     C. 0,8m    D. 0,5m 

Câu hỏi 4: Một vật nặng m buộc vào ñầu một dây dẫn nhẹ không dãn dài l= 1m, ñầu kia treo vào  

ñiểm cố ñịnh ở A. Lúc ñầu m ở vị trí thấp nhất tại B, dây treo thẳng ñứng, cho g = 10m/s2. Phải  

cung cấp cho m vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu ñể m lên ñến vị trí cao nhất: 

A. 4,5m/s    B. 6,3m/s    C. 8,3m/s    D. 9,3m/s 

Câu hỏi 5: Một vật nặng m buộc vào ñầu một dây dẫn nhẹ không dãn dài l= 1m, ñầu kia treo vào 
ñiểm cố ñịnh ở A. Lúc ñầu m ở vị trí thấp nhất tại B, dây treo thẳng ñứng, cho g = 10m/s2. Khi m 
ở vị trí thấp nhất B cung cấp cho m vận tốc 5m/s theo phương ngang. Tính góc lệch cực ñại của 
dây treo so với phương thẳng ñứng mà con lắc có thể ñạt tới: A. 900     B. 950  
   C. 1000    D. 1050 

Câu hỏi 6: Một vật nặng nhỏ m chuyển ñộng từ ñỉnh A có ñộ cao 3m theo  

mặt phẳng nghiêng AB, sau ñó chuyển ñộng thẳng ñứng lên trên ñến C có ñộ  

cao 4m. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc ban ñầu của vật tại A: 

A. 3,2m/s    B. 4,5m/s    C. 7,7m/s    D. 8,9m/s 

Câu hỏi 7: Cho cơ hệ như hình vẽ, hai vật nặng m1= 1kg; m2 = 3kg, dây nhẹ không dãn, ròng  

rọc không ma sát. Lúc ñầu m1 và m2 ngang nhau cùng ñứng yên, lấy g = 10m/s2; thả tay cho  

chúng chuyển ñộng, khi mỗi vật có tốc ñộ 2m/s thì ñáy của chúng cách nhau một khoảng là: 

A. 0,2m    B. 0,4m    C. 2m     D. 4m 

A 

B 

C 

v
3m 4m 

m2 m1 

B 

A 

l 
O 

2l 

A 

B 
l 

vB 
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Câu hỏi 8*: Hai vật nặng cùng khối lượng m buộc vào hai ñầu 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 = 1m. Lúc ñầu AB ở vị trí thẳng ñứng, ñầu B ở trên, thả tay cho thanh chuyển ñộng  

không vận tốc ban ñầu, vận tốc của vật nặng gắn ñầu B tại vị trí thấp nhất bằng: 

A. 1m/s    B. 2m/s    C. 4m/s    D. 8m/s 

Câu hỏi 9: Cho cơ hệ như hình vẽ, bỏ qua mọi ma sát, m2 = 2m1. Lúc ñầu cung cấp cho m2  

vận tốc  theo phương ngang thì quãng ñường mà m1 ñi lên trên mặt phẳng nghiêng tính bởi: 

A. s =      B. s =     C. s =      D. s =  

Câu hỏi 10: Một quả bóng lăn từ mặt bàn cao 0,9m xuống mặt ñất với vận tốc ban ñầu có phương  

ngang vA = 4m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi chạm ñất tại B nó có vận tốc hợp với mặt ñất một góc bằng: 

A. 400    B. 470     C. 500     D. 550   

Câu hỏi 11: Một quả cầu m = 8kg buộc vào ñầu một lò xo nhẹ có thể chuyển ñộng không ma sát 
trên mặt phẳng nằm ngang, ñầu kia của lò xo gắn vào ñiểm cố ñịnh, chọn gốc thế năng là vị trí ñầu 
lò xo gắn với vật nặng khi chưa biến dạng. Nén lò xo lại một ñoạn rồi thả thấy khi lò xo qua vị trí 
bị nén 8 cm ñối với chiều dài tự nhiên thì vận tốc của vật nặng là 1,6 m/s và ñộng năng bằng bốn 
lần thế năng ñàn hồi. ðộ cứng của lò xo bằng: 

A. 200N/m    B. 400N/m    C. 600N/m    D. 800N/m 

Câu hỏi 12: Một quả cầu m = 8kg buộc vào ñầu một lò xo nhẹ có thể chuyển ñộng không ma sát 
trên mặt phẳng nằm ngang, ñầu kia của lò xo gắn vào ñiểm cố ñịnh, chọn gốc thế năng là vị trí ñầu 
lò xo gắn với vật nặng khi chưa biến dạng. Nén lò xo lại một ñoạn rồi thả thấy khi lò xo qua vị trí 
bị nén 8 cm ñối với chiều dài tự nhiên thì vận tốc của vật nặng là 1,6 m/s và ñộng năng bằng bốn 
lần thế năng ñàn hồi. Khi thế năng ñàn hồi bằng bốn lần ñộng năng thì lò xo biến dạng một ñoạn 
bằng: 

A. 4cm  B. 8cm   C. 16cm   D. không tính ñược vì chưa biết cơ năng toàn phần 

Câu hỏi 13*:  Vật nặng m gắn vào ñầu lò xo treo thẳng ñứng. Khi m cân bằng lò xo dãn một ñoạn 
x0 = 4cm. Bỏ qua mọi ma sát. Chọn gốc thế năng trọng trường và thế năng ñàn hồi là vị trí vật 
nặng khi lò xo chưa biến dạng. Kéo m xuống một ñoạn rồi thả, vật nặng có thế năng trọng trường 
bằng thế năng ñàn hồi khi m ở vị trí cách vị trí cân bằng một khoảng: 

A. 2cm    B. 4cm    C. 6cm    D. 8cm 
Câu hỏi 14: Một vật nhỏ m thả không vận tốc ban ñầu từ H trượt không ma sát theo mặt uốn  
như hình vẽ. ðể vật có thể trượt tới ñiểm P trên vành tròn thì phải thỏa mãn ñiều kiện nào sau ñây: 

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 hỏi 15: Một vật nhỏ m thả không vận tốc ban ñầu từ H trượt không ma sát theo mặt uốn như 
hình vẽ câu hỏi 14. Khi vật trượt qua ñược ñiểm 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 hỏi 16: Con lắc ñơn có dây nhẹ không dãn treo vật nặng nằm yên ở vị trí cân bằng thẳng 
ñứng. Phải kéo lệch góc αm bằng bao nhiêu ñể sau khi buông không vận tốc ban ñầu, khi trở lại vị 
trí cân bằng lực căng dây gấp hai lần trọng lượng của vật? Bỏ qua lực cản của không khí: 

m2 

m1 

α 

v 

A 

B 
α 

v

v

0,9

m 

h 

P 
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A. 300    B. 450     C. 600     D. không ñủ dữ kiện 
ñể tính 

Câu hỏi 17: Một hòn bi khối lượng 20g ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Lấy g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất, các giá trị ñộng năng, thế 
năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật lần lượt 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 hỏi 18: Một hon bi khối lượng 20g ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Lấy g = 9,8m/s2. ðộ cao cực ñại mà hòn bi lên ñược là: 

A. 2,42m     B. 3,36m    C. 2,88m    D. 3,2m 

Câu hỏi 19: Một con lắc ñơn có chiều dài l = 1m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng thẳng ñứng ñể 
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 hỏi 20: Một con lắc ñơn có chiều dài l = 1m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng thẳng ñứng ñể 
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 dây treo lệch góc 300 là: 

A. 1,57m/s    B. 1,28m/s    C. 1,76m/s    D. 2,24m/s 

Câu hỏi 21: Một vật ñược ném từ mặt ñất với vận tốc 10m/s chếch lên trên với các góc hợp với 
phương ngang 300 và 600. Bỏ qua sức cản không khí, coi mặt ñất nằm ngang, vận tốc chạm ñất của 
vật trong mỗi lần ném lần lượt là: 

A. 20m/s; 20m/s   B. 20m/s; 10m/s    C. 5m/s; 5  m/s   D. 10m/s; 10m/s 

Câu hỏi 22: Một vật ñược ném từ mặt ñất với vận tốc 10m/s chếch lên trên với các góc hợp với 
phương ngang 300 và 600. Bỏ qua sức cản không khí, coi mặt ñất nằm ngang, ñộ cao cực ñại mà 
vật ñạt ñược 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 hỏi 23: Ném một vật khối lượng m từ ñộ cao h theo phương thẳng ñứng xuống dưới. Khi 
chạm ñất vật nảy lên tới ñộ cao h’ = 3h/2. Bỏ qua mất mát năng lượng khi vật chạm ñất. Vận tốc 
ném ban ñầu phải có giá trị: 

A.      B.     C.       D.  

Câu hỏi 24: Một vật ñược thả rơi tự do từ ñộ cao h so với mặt ñất. Khi ñộng năng bằng 1/2 lần thế 
năng thì vật ở ñộ cao nào so với mặt ñất: 

A. h/2     B. 2h/3    C. h/3     D. 3h/4 

Câu hỏi 25: Một vật khối lượng 400g ñược thả rơi tự do từ ñộ cao 20m so với mặt ñất. Cho g = 
10m/s2. Sau khi rơi ñược 12m, ñộng năng của vật bằng: 

A. 16J    B. 24J    C. 32J.     D. 48J 

Câu hỏi 26: Từ mặt ñất một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua 
sức cản không khí, lấy g = 10m/s2, Ở ñộ cao nào thế năng bằng ñộng năng? Bằng 4 lần ñộng năng 
? 
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A. 10m; 2m    B. 5m; 3m    C. 2,5m; 4m    D. 2m; 4m 

Câu hỏi 27: Bắn trực diện hòn bi thép khối lượng 3m, vận tốc v vào hòn bi thủy tinh khối lượng 
m ñang nằm yên. Biết va chạm của hai hòn bi là hoàn toàn ñàn hồi. Vận tốc của bi thép và bi thủy 
tinh sau va chạm lần lượt là: 

A. v/2; 3v/2    B. 3v/2; v/2     C. 2v/3; v/3    D. 2v/3; v/2 

Câu hỏi 28: Trên mặt phẳng nằm ngang một hòn bi khối lượng 15g chuyển ñộng sang phải với 
vận tốc 22,5cm/s va chạm trực diện ñàn hồi với một hòn bi khối lượng 30g ñang chuyển ñộng sang 
trái với vận tốc 18cm/s. Sau va chạm hòn bi nhẹ hơn ñổi chiều chuyển ñộng 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 hỏi 29: Một vận ñộng viên nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở ñộ cao 10m xuống 
nước. Lấy g = 10m/s2, vận tốc của người ñó ở ñộ cao 5m so với mặt nước và khi chạm nước 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 hỏi 30: Một tàu lượn ñồ chơi chuyển ñộng không ma sát trên ñường ray như hình vẽ. Khối 
lượng tàu là 50g, bán kính ñường tròn R = 20cm. ðộ cao tối thiểu hmin khi thả tàu ñể nó ñi hết 
ñường tròn là: 

A. 80cm    B. 50cm    C. 40cm    D. 20cm 

Câu hỏi 31:Một vận ñộng viên nặng 650N nhảy với vận tốc ban ñầu v0 = 2m/s từ cầu nhảy ở ñộ 
cao 10m xuống nước theo hướng thẳng ñứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2, vận tốc của người ñó 
khi chạm nước là:  

A. 15m/s    B. 12m/s    C. 15,3m/s    D. 14,28m/s 

Câu hỏi 32:Một vận ñộng viên nặng 650N nhảy với vận tốc ban ñầu v0 = 2m/s từ cầu nhảy ở ñộ 
cao 10m xuống nước theo hướng thẳng ñứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2, sau khi chạm nước 
người ñó chuyển ñộng thêm một ñộ dời 3m trong nước theo phương thẳng ñứng thì dừng. ðộ biến 
thiên cơ năng của người ñó là: 

A. – 8580J     B. – 7850J    C. – 5850J     D. – 6850J 

Câu hỏi 33: Một hòn bi khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v va chạm vào hòn bi thứ hai 
khối lượng 2m nằm yên. Biết va chạm hoàn toàn ñàn hồi, vận tốc của hai bi sau va chạm lần lượt 
là: 

A. 3v/5; 4v/5    B. 4v/5; 3v/5    C. 2v/3; v/3     D. v/3; 2v/3 

Câu hỏi 34: Một viên bi khối lượng m chuyển ñộng ngang không ma sát  
với vận tốc v0 rồi ñi lên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α so với phương  
ngang, bi ñạt ñộ cao cực ñại H sau khi ñi ñược quãng ñường s. Phương trình  
nào sau ñây diễn tả ñịnh luật bảo toàn cơ năng của hệ: 

A. mv0
2/2 = mgH        B. mv0

2/2 – mgs = 0      
C. mgs.cosα = mv0

2/2        D. A, B, C ñều ñúng 
Câu hỏi 35: Một con lắc ñơn, vật nặng m gắn vào ñầu sợi dây nhẹ dài l, ñầu kia của sợi dây treo 
vào ñiểm cố ñịnh. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng ñứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính 
vận tốc cực ñại của vật nặng trong quá trình dao ñộng là: 

A. mgl(1 – cosα0)        B. mg(3cosα – 2cosα0)    
C. 2gl(cosα – cosα0)       D.  

Câu hỏi 36: Một con lắc ñơn, vật nặng m gắn vào ñầu sợi dây nhẹ dài l, ñầu kia của sợi dây treo 

m v0 
s 
α H 
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vào ñiểm cố ñịnh. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng ñứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính 
lực căng của dây treo khi con lắc ñến vị trí có góc lệch α so với phương thẳng ñứng là: 

A. mgl(1 – cosα0)       B. mg(3cosα – 2cosα0)    
C. 2gl(cosα – cosα0)       D.  

Câu hỏi 37: Một con lắc ñơn, vật nặng m gắn vào ñầu sợi dây nhẹ dài l, ñầu kia của sợi dây treo 
vào ñiểm cố ñịnh. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng ñứng rồi thả nhẹ, bỏ qua mọi ma 
sát, cơ năng của vật nặng khi con lắc ñến vị trí có góc lệch α so với phương thẳng ñứng là: 

A. mgl(1 – cosα0)        B. mg(3cosα – 2cosα0)    
C. 2gl(cosα – cosα0)       D.  

Câu hỏi 38*: Một lò xo nhẹ ñộ cứng k treo vật nhỏ khối lượng m. Giữ cho lò xo có phương thẳng 
ñứng và không biến dạng rồi thả nhẹ, bỏ qua lực cản không khí. ðộ dãn tối ña của lò xo có biểu 
thức: 

A. mg/k     B. 2mg/k     C. 3mg/k    D. 4mg/k 

Câu hỏi 39*: Một lò xo nhẹ ñộ cứng k treo vật nhỏ khối lượng m. Giữ cho lò xo có phương thẳng 
ñứng và không biến dạng rồi thả nhẹ, bỏ qua lực cản không khí. Vận tốc lớn nhất của vật nặng 
trong chuyển ñộng sau khi thả tay có biểu thức: 

A.      B. g      C.     D. m  

Câu hỏi 40: Một hòn bi m1 chuyển ñộng với vận tốc v ñến va chạm ñàn hồi với bi m2 ñang nằm 
yên. Sau va chạm cả hai bi có cùng vận tốc và có ñộ lớn bằng v/2. Tỉ số m1/ m2 là: 

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

ðÁP ÁN 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án A D B B D B A C B B 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án D C B B A C B A D C 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án D A D B D C A D A B 
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ðáp án D A A A D B A B B D 
 
 
 
 

ðề Bài (các ñịnh luật bảo toàn) 
Bài 1: Một quả bóng có khối lượng m=300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. 
Vận tốc cuả bóng trước va chạm là 5m/s. Biến thiên ñộng lượng cuả bóng là: 
A. -1,5kgm/s.  B. 1,5kgm/s.  C. 3kgm/s.  D. -3kgm/s. 

Bài 2: Chọn ñáp số ñúng. Một vật có khối lượng m1 va chạm trực diện với vật m2  =
4

1m  , m1 ñang 

nằm yên. Trước va chạm, vật 1 có vận tốc la v. Sau va chạm hoàn toàn không ñàn hồi, cả hai vật 
chuyển ñộng với cùng vận tốc v . Tỉ số giữa tổng ñộng năng của hai vật trước 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 ñại bác có khối lượng 4 tấn , bắn ñi 1 viên ñạn theo phương ngang có khối lượng 
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10Kg với vận tốc 400m/s. Coi như lúc ñầu, hệ ñại bác và ñạn ñứng yên.Vận tốc giật lùi của ñại 
bác là:  
A. 1m/s     B. 2m/s               C. 4m/s    D. 3m/s       
Bài 4: Hiện tượng nào dưới ñây là sự va chạm ñàn hồi:  
A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông            B. Bắn một ñầu ñạn vào một bị cát. 
C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác.           D. Ném một cục ñất sét vào tường.  
Bài 5: Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát, sau khi lên tới ñiểm cao nhất, nó trượt 
xuống vị trí ban ñầu. Trong quá trình chuyển ñộng trên:  
A. công của trọng lực ñặt vào vật bằng 0                  B. Công của lực ma sát ñặt vào vật bằng 0   
C. xung lượng của lực ma sát ñặt vào vật bằng 0     D. Xung lượng của trọng lực ñặt vào vật bằng 
0    
Bài 6: Trong ñiều kiện nào, sau va chạm ñàn hồi, 2 vật ñều ñứng yên:  
A. 2 vật có khối lượng và vận tốc ñược chọn một cách thích hợp va chạm với nhau    
B. Một vật khối lượng rất nhỏ ñang chuyển ñộng va chạm với một vật có khối lượng rất lớn ñang 
ñứng yên.  
C. 2 vật có khối lượng bằng nhau,chuyển ñộng ngược chiều nhau với cùng một vận tốc.  
D. Không thể xảy ra hiện tượng này.  
Bài 7: Chọn phát biểu sai về ñộng lượng:   
A. ðộng lượng là một ñại lượng ñộng lực học liên quan ñến tương tác,va chạm giữa các vật. 
B. ðộng lượng ñặc trưng cho sự truyền chuyển ñộng giữa các vật tương tác   
C. ðộng lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc ñộ của vật   
D. ðộng lượng là một ñại lượng véc tơ ,ñược tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc.  
Bài 8: Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 
5m/s  ñến va chạm vào một bức tường thẳng ñứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm 
vật ñi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s.Thời gian tương tác là 0,2 s. Lực F

r
do tường tác 

dụng có ñộ lớn bằng:   
A.  1750 N       B. 17,5 N       C. 175 N         D. 1,75 N    
Bài 9: Một hòn ñá ñược ném xiên một góc 30o so với phương ngang với ñộng lượng ban ñầu có 
ñộ lớn bằng 2 kgm/s từ mặt ñất. ðộ biến thiên ñộng lượng P

r
∆ khi hòn ñá rơi tới mặt ñất 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 lượng m chuyển ñộng với vận tốc 3m/s ñến va chạm với một vật có khối 
lượng 2m ñang ñứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển ñộng 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 lượng m với vận tốc 3 m/s vào một hòn bi thép (2) 
ñứng yên có khối lượng 3m. Tính ñộ lớn các vận tốc của 2 hòn bi sau va chạm? Cho là va chạm 
trực diện, ñàn 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 người nhấc 1 vật có khối lượng 4 kg lên cao 0,5m. Sau ñó xách vật di chuyển theo 
phương ngang 1 ñoạn 1m. Lấy g =10m/s2. Người ñó ñã thực hiện 1 công bằng:  
A. 60 J     B. 20J     C. 140 J   D. 100 J            
Bài 13: Một ñộng cơ ñiện cung cấp công suất 15KW cho 1 cần cẩu nâng vật 1000Kg chuyển 
ñộng ñều lên cao 30m. Lấy g=10m/s2. Thời gian ñể thực hiện công việc ñó là:  
A. 20s  B. 5s      C. 15s     D. 10s    
Bài 14: ðộng năng của vật tăng khi :  
A. Vận tốc của vật v > 0    B. Gia tốc của vật a > 0     
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C. Gia tốc của vật tăng     D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương     
Bài 15: Một vật rơi tự do từ ñộ từ ñộ cao 120m. Lấy g=10m/s2 .Bỏ qua sức cản. Tìm ñộ cao mà ở 
ñó ñộng năng của vật lớn gấp ñôi thế năng:  
A. 10m     B. 30m     C. 20m      D. 40 m   
Bài 16: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 30o. 
Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực ñó khi hòm trượt 20m bằng:  
A. 2866J    B. 1762J    C. 2598J  D. 2400J   
Bài 17: Chọn phương án ñúng và tổng quát nhất : Cơ năng của hệ vật và Trái ðất bảo toàn khi:  
A. Không có các lực cản, lực ma sát               B. Vận tốc của vật không ñổi  
C. Vật chuyển ñộng theo phương ngang         D. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực (lực hấp dẫn)   
Bài 18: Một vật có khối lượng 0,2 kg ñược phóng thẳng ñứng từ mặt ñất với vận tốc 10m/s. Lấy 
g=10m/s2. Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật ñi ñược quãng ñường 8m thì ñộng năng của vật có giá trị 
bằng bao nhiêu?  
A. 9J    B. 7J            C. 8J            D. 6J   
Bài 19: Một gàu nước khối lượng 10 Kg ñược kéo ñều 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 lượng m = 2 kg ñang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma 
sát. Dưới tác dụng của lực 5 N vật chuyển ñộng và ñi ñược 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  
Bài 21: Một vật trượt không vận tốc ñầu từ ñỉnh 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 ñáp số khác  
Bài 22: Một viên ñạn ñang bay thẳng ñứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai 
mảnh bằng nhau. Hai mảnh chuyển ñộng theo hai phương ñều tạo với ñường thẳng ñứng góc 60o. 
Hãy xác ñịnh vận tốc của mỗi mảnh ñạn . 
A .v1 = 200 m/s ; v2 = 100 m/s ; 2v

r hợp với 1v
r   một góc 60o . 

B. v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; 2v
r hợp với 1v

r   một góc 120o . 
C. v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; 2v

r hợp với 1v
r   một góc 60o . 

D. v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ; 2v
r hợp với 1v

r   một góc 120o  
Bài 23: Một con lắc ñơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng ñứng góc 45o rồi thả 
nhẹ. Tính ñộ lớn vận tốc của con lắc khi nó ñi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng ñứng 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 ñộng tịnh tiến trên ñường thẳng nằm ngang có vận tốc thay 
ñổi từ 10m/s ñến 20m/s trong quãng ñường 300m. Hợp lực của các lực làm xe chuyển ñộng có giá 
trị nào sau ñây 
A. 600N  B. 300N  C. 100N  D. 200N 
Bài 25: Khi một chiếc xe chạy lên và xuống dốc, lực nào sau ñây có thể khi thì tạo ra công phát 
ñộng khi thì tạo ra công cản? 
A. Thành phần pháp tuyến của trọng lực  B. Lực kéo của ñộng cơ 
C. Lực phanh xe     D. Thành phần tiếp tuyến của trọng lực 
Bài 26: Một vật ñang chuyển ñộng với vận tốc v. Nếu hợp lực tác dụng vào vật triệt tiêu thì ñộng 
năng của vật 
A. giảm theo thời gian  B. không thay ñổi         C. tăng theo thời gian    D. triệt tiêu 
Bài 27: Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau. Thế năng do trọng trường 
A. luôn luôn có trị số dương  B. tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng 
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C. tỷ lệ với khối lượng của vật 
D. sai khác nhau một hằng số ñối với hai mặt phẳng ngang chọn làm mốc thế năng khác nhau 
Bài 28: Giả sử ñiểm ñặt của lực F di chuyển một ñoạn AB, gọi x là góc hợp bởi véc tơ F và véc tơ 
AB. Muốn tạo ra một công phát ñộng thì 
A. x=3π/2  B. x>π/2  C. x=π/2  D. x<π/2 
Bài 29: Hai vật ñược buộc vào hai ñầu một sợi dây không giãn rồi vắt qua một ròng rọc cố ñịnh, 
khối lượng của các vật là m1=5kg, m2=3kg. Lúc ñầu hệ vật ñược giữ yên, buông cho hệ chuyển 
ñộng. Lấy g=10m/s2, ñộ biến thiên thế năng của hệ sau khi bắt ñầu chuyển ñộng 1s là 
A. 60J   B. 100J  C. 25J   D. 20J 
Bài 30: Một chất ñiểm khởi hành không vận tốc ban ñầu và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều. 
ðộng năng của chất ñiểm có trị số 
A. tỷ lệ thuận với quãng ñường ñi              B. tỷ lệ thuận với bình phương quãng ñường 
ñi 
C. tỷ lệ thuận với thời gian chuyển ñộng  D. không ñổi 
Bài 31: Một vật rơi tự do không vận tốc ñầu. Tại thời ñiểm t, vật rơi ñược một ñoạn ñường s và 
có vận tốc v, do ñó nó có ñộng năng Wñ. ðộng năng của vật tăng gấp ñôi khi 
A. vật rơi thêm một ñoạn s/2   B. vận tốc tăng gấp ñôi 
C. vật rơi thêm một ñoạn ñường s  D. vật ở tại thời ñiểm 2t 
Bài 32: Một xe chuyển ñộng không ma sát trên ñường nằm ngang dưới tác dụng của lực F hợp 
với hướng chuyển ñộng một góc 60o, với cường ñộ 300N, trong thời gian 2s, vật ñi ñược quãng 
ñường 300cm. Công suất của xe là 
A. 450W  B. 45000W  C. 22500W  D. 225W 
Bài 33: Quả cầu A có khối lượng m chuyển ñộng trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, va chạm vào quả 
cầu B có khối lượng km ñang nằm yên trên bàn. Coi va chạm là ñàn 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 
Bài 34: Một chất ñiểm di chuyển không ma sát trên ñường nằm ngang dưới tác dụng của một lực 
F hợp với mặt ñường một góc 60o và có ñộ lớn 200N. Công của lực F khi chất ñiểm di chuyển 
ñược 200cm là 
A. 400J  B. 200J  C. 20000J  D. 40000J 
Bài 35: ðộng năng của một chất ñiểm có trị số không thay ñổi khi 
A. tổng ñại số các công của ngoại lực triệt tiêu B. tổng ñại số các công của nội lực triệt tiêu 
C. tổng ñại số các công của nội lực và ngoại lực không ñổi   
D. tổng ñại số các công của nội lực không ñổi 
Bài 36: Một lò xo có hệ số ñàn hồi k=20N/m. Người ta kéo lò xo giãn dài thêm 10cm. Khi thả lò 
xo từ ñộ 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 ñường nằm ngang với vận tốc 60km/h. ðến quãng ñường dốc, lực cản 
tăng gấp 3 nhưng mở "ga" tối ña cũng chỉ tăng công suất ñộng cơ lên ñược 1,5 lần. Tính vận tốc 
tối ña của xe trên ñường dốc 
A. 50km/h  B. 40km/h  C. 30km/h  D. 20km/h 
Bài 38: Khi áp dụng ñịnh luật bảo toàn cơ năng cho một vật rơi tự do, trọng lượng của vật phải 
ñược 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 
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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 ñể tác dụng vào pittông có diện tích S1 của một máy nén dùng chất lỏng 
ñể nâng ñược ôtô có khối lượng 1000kg ñặt ở pittông có diện tích S2. Kết quả cho thấy khi pittông 
1 ñi xuống 15cm thì pittông 2 ñi lên 6cm. Lực F1 có giá trị 
A. 2500N  B. 4000N  C. 9000N  D. 6000N 
Bài 41: Viên bi A ñang chuyển ñộng ñều với vận tốc v thì va chạm vào viên bi B cùng khối lượng 
với viên bi A. Bỏ qua sự mất mát năng lượng trong quá trình va chạm. Sau va chạm 
A. hai viên bi A và B cùng chuyển ñộng với vận tốc v/2 
B. hai viên bi A và B cùng chuyển ñộng với vận tốc v    C. viên bi A bật ngược trở lại với vận tốc 
v 
D. viên bi A ñứng yên, viên bi B chuyển ñộng với vận tốc v 
Bài 42: Một quả bóng ñược thả rơi từ một ñiểm cách mặt ñất 12m. Khi chạm ñất, quả bóng mất ñi 
1/3 cơ năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm ñất ñầu tiên, quả bóng lên cao 
ñược bao nhiêu? 
A. 4m   B. 12m   C. 2m   D. 8m 
Bài 43: Một vật có khối lượng 2kg chuyển ñộng về phía trước với tốc ñộ 4m/s va chạm vào vật 
thứ hai ñang ñứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển ñộng ngược chiều với tốc ñộ 1m/s còn 
vật thứ hai chuyển ñộng với tốc ñộ 2m/s. Hỏi vật thứ hai có khối lượng bằng bao nhiêu? 
A. 0,5kg  B. 4,5kg  C. 5,5kg  D. 5kg 
Bài 44: Người ta ném một hòn bi theo phương ngang với vận tốc ban ñầu là 15m/s và nó rơi 
xuống ñất sau 4s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s2. Hỏi hòn bi ñược ném từ ñộ 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 ñầu máy xe lửa có khối lượng 100 tấn chuyển ñộng thẳng ñều theo phương ngang 
với vận tốc v1=1,5m/s ñể ghép vào một ñoàn tàu gồm 10 toa, mỗi toa 20 tấn ñang ñứng yên trên 
ñường ray. Giả sử sau va chạm ñầu tàu ñược gắn với các toa, bỏ qua mọi ma sát. Hỏi sau va chạm, 
vận tốc của ñoàn 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 ñộng bằng phản lực 
A. Chuyển ñộng phản lực của tên lửa là hệ quả của ñịnh luật III Niutơn, khối khí cháy phụt ra tác 
dụng lực lên không khí và phản lực của không khí ñẩy tên lửa bay theo chiều ngược lại 
B. Chuyển ñộng phản lực của tên lửa là hệ quả của ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng, không  cần sự 
 có mặt của môi trường do ñó tên lửa có thể hoạt ñộng rất tốt trong khoảng chân không giữa 
các hành tinh và trong vũ trụ 
C. ðộng lượng của khối khí cháy phụt ra phía sau quyết ñịnh vận tốc bay về phía trước của tên lửa 
D. Súng giật khi bắn cũng là một trường hợp ñặc biệt của chuyển ñộng phản lực 
Bài 47: Một vật m=100kg trượt không vận tốc ñầu từ ñỉnh 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 lượng 500kg rơi từ ñộ cao 2m và ñóng vào cọc làm cọc ngập thêm vào ñất 
0,1m. Lực ñóng cọc trung bình là 80000N. Tính hiệu suất của máy 
A. 60% B. 70% C. 80% D. 50% 
Bài 49: Vật có khối lượng m=1000g chuyển ñộng tròn ñều với vận tốc v=10m/s. Tính ñộ biến 
thiên ñộng lượng của vật sau 1/4 chu kì 
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A. 10kgm/s B. 104kgm/s C. 14kgm/s D. 14000kgm/s 
Bài 50: Một người khối lượng m1=60kg ñứng trên một xe goòng khối lượng m2=240kg ñang 
chuyển ñộng trên ñường ray với vận tốc 2m/s. Tính vận tốc của xe nếu người nhảy về phía trước 
xe với vận tốc 4m/s ñối với xe (lúc sau) 
A. 1,7m/s B. 1,2m/s C. 2m/s D. 1,5m/s 
Bài 51: ðường tròn có ñường kính AC=2R=1m. Lực F có phương song song với AC, có chiều 
không ñổi từ A ñến C và có ñộ lớn 600N. Tính công của F khi ñiểm ñặt của F vạch nên nửa ñường 
tròn AC 
A. 600J B. 500J C. 300J D. 100J 

Bài 52: Khí cầu M có một thang dây mang một người m. Khí cầu và người ñang ñứng yên trên 
không thì người leo lên thang với vận tốc vo ñối với thang. Tính vận tốc ñối với ñất 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 ñộ cao h lên một lò xo nhẹ (ñặt thẳng ñứng) có ñộ cứng k=80N/m. 
Biết lực nén cực ñại 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: ðặt hai mảnh giấy nhỏ song song nhau rồi dùng miệng thổi hơi vào giữa, khi ñó hai mảnh 
giấy sẽ 
A. vẫn song song với nhau B. chụm lại gần nhau 

C. xoè ra xa nhau D. lúc ñầu xoè ra sau ñó 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 ñộng nào dưới ñây là chuyển ñộng bằng phản lực: 
A. Vận ñộng viên bơi lội ñang bơi                 B. Chuyển ñộng của máy bay trực thăng khi cất cánh 
C. Chuyển ñộng của vận ñộng viên nhảy cầu khi giậm nhảy               D. Chuyển ñộng của con Sứa 
Bài 57: Một ôtô A có khối lượng m1 ñang chuyển ñộng với vận tốc 1v

r ñuổi theo một ôtô B có khối 
lượng m2 chuyển ñộng với vận tốc 2v

r . ðộng lượng của xe A ñối với hệ quy chiếu gắn với xe B là: 
A. ( )211 vvmpAB

rrr
−=             B. ( )211 vvmpAB

rrr
+=                      

C. ( )121 vvmpAB

rrr
−=                     D. ( )121 vvmpAB

rrr
+=  

Bài 58: Một vật sinh công dương khi 
A. Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều                                       B. Vật chuyển ñộng chậm dần ñều 
C. Vật chuyển ñộng tròn ñều                                                 D. Vật chuyển ñộng thẳng ñều 
Bài 59: Một vật sinh công âm khi: 
A. Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều                                       B. Vật chuyển ñộng chậm dần ñều 
C. Vật chuyển ñộng tròn ñều                                                  D. Vật chuyển ñộng thẳng ñều 
Bài 60: Một vận ñộng viên ñẩy tạ ñẩy một quả tạ nặng 2 kg dưới một góc nào ñó so với phương 
nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận ñộng viên ở ñộ cao 2m so với mặt ñất. Công của trọng lực 
thực hiện ñược kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận ñộng viên cho ñến lúc rơi xuống ñất (Lấy g = 10 
m/s2) là: 
A. 400 J                              B. 200 J                             C. 100 J                           D. 800 J 
Bài 61: Công thức nào sau ñây thể hiện mối liên hệ giữa ñộng lượng và ñộng năng? 
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A. 
m

P
Wd 2

2

=                       B. 
m

P
Wd 2

=                    C. 
P

m
Wd

2
=                 D. 22mPWd =  

Bài 62: Một lò xo có ñộ cứng k = 250 N/m ñược ñặt nằm ngang. Một ñầu gắn cố ñịnh, một ñầu 
gắn một vật khối lượng M = 0,1 kg có thể chuyển ñộng không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. 
Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một ñoạn cml 5=∆  rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn nhất mà vật có thể ñạt 
ñược là: 
A. 2,5 m/s                          B. 5 m/s                           C. 7,5 m/s                         D. 1,25 m/s 
Bài 63: Viên ñạn khối lượng 10g ñang bay với vận tốc 600m/s thì gặp một bức tường. ðạn xuyên 
qua tường trong thời gian 1/1000s. Sau khi xuyên qua tường vận tốc của ñạn còn 200m/s. Lực cản 
trung bình của tường tác dụng lên ñạn bằng : 
A. + 40.000N.  B. - 40.000N.  C. + 4.000N.  D. - 4.000N. 
Bài 64: Từ ñỉnh của một tháp có chiều cao 20 m, người ta ném lên cao một hòn ñá khối lượng 50 
g với vận tốc ñầu v0 = 18 m/s. Khi tới mặt ñất, vận tốc hòn ñá 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 ñạn có khối lượng M = 5kg ñang bay theo phương ngang với vận tốc v = 
200 3 m/s thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 2kg bay thẳng ñứng xuống với 
vận tốc v1 = 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hướng nào so với phương ngang? 
A. 30o   B. 45o   C. 60o   D. 37o    
Bài 66: Hai vật; một vật ñược thả rơi tự do, một vật ñược ném ngang ở cùng ñộ cao. Kết luận nào 
sau ñây là sai ? 
A. Gia tốc rơi như nhau.  B. Thời gian rơi như nhau. 
C. Vận tốc chạm ñất như nhau.           D. Công của trọng lực thực hiện ñược là bằng nhau.          
Bài 67: Mỗi cánh máy bay có diện tích 25m2. Biết vận tốc dòng không khí ở phía dưới cánh là 
45m/s, còn ở phía trên cánh là 68m/s, giả sử máy bay bay theo ñường nằm ngang với vận tốc 
không ñổi và lực nâng máy bay chỉ do cánh gây nên. Cho biết khối lượng 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 ñơn có chiều dài dây l=1,6m. Kéo dây lệch so với phương thẳng ñứng một 
góc 600 rồi thả nhẹ, lấy g=10m/s2. Vận tốc lớn nhất của vật ñạt ñược trong quá trình chuyển ñộng 
là. 
A. 3,2m/s B. 1,6m/s C. 4,6m/s D. 4m/s 
Bài 69: Một ống nằm ngang có ñoạn bị thắt lại, dòng nước chảy trong ống là ổn ñịnh. Biết áp suất 
tĩnh bằng 8,0.104Pa tại ñiểm có vận tốc 2m/s và tiết diện ống là So. Tại một ñiểm 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 ñộng mạch chủ của người 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 người là:  
A. 3.108.  B. 9.108.  C. 6.108.  D. 6.104.  
Bài 71: Một con lắc ñơn có chiều dài , treo vật nặng có khối lượng m, ñặt tại nơi có gia tốc trọng 
trượng là g. Kéo con lắc sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng ñứng một góc là o, rồi buông tay 
nhẹ nhàng ñể con lắc dao ñộng. Hãy xác ñịnh vận tốc của vật khi dây treo làm với phương thẳng 
ñứng một góc .  

A. 2 ( os -cos )ov g cα α α= l .  B. 2 ( os -cos )ov g cα α α= l .   
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C. ( os -cos )ov g cα α α= l .  D. 2 (3 os -2cos )ov g cα α α= l .  
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 ñể ñủ nâng một ô tô nặng 
10000N lên?  
 A. 150N.  B. 300N.  C. 510N.  D. 200N.  
Bài 73: Hai vật có cùng ñộng lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt ñầu chuyển dộng 
trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. Hãy so sánh quãng ñường 
chuyển ñộng của mỗi vật cho tới khi bị dừng.  
A. Quãng ñường chuyển ñộng của vật có khối lượng nhỏ dài hơn.   
B. Thiếu dữ kiện, không kết luận ñược.   
C. Quãng ñường chuyển ñộng của hai vật bằng nhau.   
D. Quãng ñường chuyển ñộng của vật có khối lượng lớn dài 
hơn.  
Bài 74: Một vật trượt không ma sát trên một rãnh phía dưới uốn 
lại thành vòng tròn có bán kính R (như hình vẽ), từ ñộ cao h so với mặt phẳng nằm ngang và 
không có vận tốc ban ñầu. Hỏi ñộ cao h ít nhất phải bằng bao nhiêu ñể vật không rời khỏi quỹ ñạo 
tại ñiểm cao nhất của vòng tròn. 
  A. 2R/5.  B. 2R.  C. 5R/2.  D. 16R/9.  
 

-----------------------------hết--------------------------- 
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ñáp án (các ñịnh luật bảo toàn) 

Bài 1. C 

1 1 2 2P mV ;P mV= =
ur ur ur ur

 ( )1 2 1 2 1P P P m V V∆ = − = −
ur ur ur ur ur

 

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 

 → ( )0mV 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

= ∆

↔ − = ∆

+
= = =

ur ur

ur ur ur
 

Bài 9. D 

 ( )P m V' V mV∆ = − =
ur ur ur ur

 

 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 m v 3m v

2 2 2

1
= +  

( )
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 cosα = 150. cos 30.20 = 2588 (J) 

Bài 17. D 

Bài 18. D 

 ( )
2 2

ma

v 10
h 5 m

2g 20
= = =  

 Khi vật ñi ñựơc 8m thì cách ñất   h = 5 – (8-5) 

     = 2 (m) 

Theo ðLBTNL 

 21
mv mgh W®

2
= +  

 ↔ Wñ = ( )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) 
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 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
 

 
( )

v 2gh 2glsin

2.10.10sin30 10 m / s

⇒ = = α

= =
 

Bài 22. B 

 Ta có : 1 2
m m

mv v v
2 2

= +
r r r

 

 → 1 2v v 2v+ =
r r r

 

 → ( )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 
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( ) ( ) ( )1 2 2

1 2

m m 5 3 10
a 25 m / s

m m 8

− −
= = =

+
 

 Sau 1s vật dịch chuyển quãng ñường 

 ( )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 . cosα = 300.3. cos 600 = 450(J) 

 ( )A 450
P 225 W

t 2
= = =  

Bài 33. A 

Theo ðLBTðL :   mv = mv1 + kmv2 

        ↔ v – v1 = kv2 (1) 

Theo ðLðN     : 2 2 2
1 2

1 1 1
mv mv kmv

2 2 2
= +  

      ⇔ ( )2 2 2
1 2v v kv 2− =  

Lấy (1) chia (2)    ⇔ v + v1 = v2 

Thay vào (1)              v – v1 = k (v + v1) 

         ↔ v1 = 
( )v 1 k

1 k

−
+

 

             2 1

2v
v v v

1 k
= + =

+
 

Bài 34. B 

 A = F . r cos xα = 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 ñầu FC = Fk mà P = Fk. v  = Fc. v 

 Lúc sau  P’ = Fk’ . v’ = 3Fk. v’ 

         mà   P’ = 1,5P 

         ⇔ 3Fk. v’ = Fk. v  1,5 

→ 1

2

V 1k

V 2
=  
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          ⇔ 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 ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng và năng lượng 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 do m 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 ñất ⇒ Năng lượng thế năng ban ñầu của vật là mgh. 

⇒ áp dụng ñịnh luật bảo toàn cơ năng cho ñểim ñầu, ñiểm cuối. 

⇒ mgh = 
1

mgh mgh'
3

=  (h’ : chiều cao lên cao của bóng sau khi chạm ñất). 

⇒ 
2 2.12

h' h 8m
3 3

= = =  

Bài 43.D 

áp dụng các ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng và năng ñộng 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

= +



= +
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 ⇒
( )
( )

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 ñộ Oxy 

 ⇒ Phương trình chuyển ñộng 

 
2

x v.t

1
gt

2

=




 

Nó rơi xuống ñất sau 4s thì 

 
2

x 15.4 60m

1
y .10.4 80m

2

= =



= =

 

Bài 45.D 

 áp dụng ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng 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

−
ω  = = ⇒ =  π π π 

 

 P =  m. 2.v  

    = P 2.10= 14 kg m/s 

Bài 50.  B 
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áp dụng ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng 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 người nhảy) 

⇒ (60+240).2 = 240v2 + 60 (4+v2) 

⇒ ( )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 ñộng năng cho hệ số: 

 M.v + m (v- v0) = 0 

 ⇒ (M+m) v = mv0 ⇒ v= 0mv

M m+
 

Bài 53. A 

áp dụng bảo toàn năng lượng ⇒ Vận tốc của vật ngay trước khi va chạm vào ñĩa là : 

v 2gh=  

ðộ giãn cực ñại của lò xo là: 

( )max
max

F 10 1
X m

k 80 8
= = =  

áp dụng bảo toàn năng lượng 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 2v .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 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 
167 

Ta có: A = mgh 2010.2 400J= =  

Bài 61. A 

 Wñ = 
( )2 2

2
mvmv P

2 2m 2m
= =  

Bài 62. A 

áp dụng ñịnh luật bảo toàn  năng lượng 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 ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng ta có: 

 mv1 = F. t + m . v2 

 ⇒ 10.10-3 = 31
F. 10.10 .200

1000
−+  

 ⇒ F = 4000 N  

Bài 64. D 

Ta có: 

 A = W2 – W1 = 
2 2

0mv 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 2Mv m v m v= +
r r r

 

 ⇒ tgα = 1 1

v

m v 2.500 1

M 5.200 3 3
= =  

 ⇒ α = 300 

Bài 66. C 

Bài 67. D 

 Xét trong 1 ñơn 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 
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Vận tốc của con lắc ñơn lớn nhất tại vị trí cân bằng 

 Hay ( )
2mv max

mgl. 1 cos
2

= − α  

 ⇒vmax = ( ) 1
2gl 1 cos 2.10.1,6. 1

2

 − α = − 
 

 

                                = 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 ñộng mạch và ở mao mạch có: 

 vñ. sñ = n Vt . St  (n : số mao mạch trong cơ thể người) 

 ⇒ n = 8

7

.30
6.10

3.10−

3
=  

Bài 71. A 

áp dụng ñịnh luật bảo toàn ñộng năng từ (1) tới (2) 

 ⇒ m
2v

2
 = mgh (-cos α + cos α) 

  ⇒ v2 ( )2gl cos cos− α + α  

 

Bài 72. A 

Ta có:  

 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 ñịnh luật bảo toàn năng lượng cho vật từ ñộ cao h tới ñiểm cao nhất là: mgh = mg. 

2R + m
2v

2
 

(v: vận tốc của vật tại vị trí cao nhất) 
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Mặt khác ñể vật 

 mg = m
2

2v
v gR

R
⇒ =  

 ⇒mgh = mg2R + mg
R

2
⇒ h = 

5R

2
 

 

----------------------hết---------------------- 

 

 

 

 
 
 

 
CHỦ ðỀ 5: ÔN TẬP – KIỂM TRA 

I HỆ THỐNG CÔNG THỨC  
 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

ðỘNG LƯỢNG 
Câu 1:Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống ñất trong khoảng thời gian 0,5s. ðộ biến thiên 
ñộng lượng của vật trong khoảng thời gian ñó là bao nhiêu ? Cho g = 9,8 m/s2. 

A. 5,0 kg.m/s.   C. 10 kg.m/s. 
B. 4,9 kg.m/s.   D. 0,5 kg.m/s. 

Câu 2: Chất ñiểm M chuyển ñộng không vận tốc ñầu dưới tác dụng của lực F
r

. ðộng lượng chất 
ñiểm ở thời ñiểm t là: 

A. mtFP
rr

=    B. tFP
rr

=   C. 
m

tF
P

r
r

=    D. mFP
rr

=   

Câu 3: Một chất ñiểm m bắt ñầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là 
góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. ðộng lượng chất ñiểm ở thời ñiểm t là 
A. p = mgsinαt   B.p = mgt  C.p = mgcosαt  D.p = gsinαt 
Câu 4: Phát biểu nào sau ñây SAI: 
A. ðộng lượng là một ñại lượng vectơ B. Xung của lực là một ñại lượng vectơ 
C.ðộng lượng tỉ lệ với khối lượng vật D. ðộng lượng của vật trong chuyển ñộng tròn ñều không 
ñổi 
Câu 5:Quả cầu A khối lượng m1 chuyển ñộng với vận tốc 1v  va chạm vào quả cầu B khối lượng 

m2 ñứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v   . Ta có: 

A. 22111 )( vmmvm
rr

+=   B. 2211 vmvm
rr

−=  C.. 2211 vmvm
rr

=        D. 22111 )(
2

1
vmmvm
rr

+=  Câu 

6: Gọi M và m là khối lượng súng và ñạn, V
r

vận tốc ñạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử ñộng 
lượng ñược bảo toàn. Vận tốc súng là: 

A. V
M

m
v

rr
=    B. V

M

m
v

rr
−=  C. V

m

M
v

rr
=   D. V

m

M
v

rr
−=  

Câu 7: Chiếc xe chạy trên ñường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác 
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ñang ñứng yên và có cùng khối lượng. 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 lượng súng là 4kg và của ñạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, ñạn 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 lượng m1= 60g chuyển ñộng với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi 
B có khối lượng m2 = 40g chuyển ñộng ngược chiều với vận tốc 2V

r
 . Sau va chạm, hai viên bi 

ñứng 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 ñiểm chuyển ñộng không vận tốc ñầu dưới tác dụng của lực F = 10-2N. ðộng 
lượng chất ñiểm ở thời ñiểm t = 3s kể từ lúc bắt ñầu chuyển ñộng 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 lượng m = 2 kg trượt xuống một con ñường dốc thẳng nhẵn tại một thời 
ñiểm xác ñịnh có vận tốc 3 m/s, sau ñó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau ñó 3 s vật có ñộng 
lượng (kg.m/s) là ?  
A. 20.    B. 6.  C. 28.    D. 10 
Câu 12:Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. ðộ biến thiên ñộng lượng 
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 lượng M = 5 tấn ñang chuyển ñộng với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra 
phía sau một lượng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí ñối với tên lửa lúc chưa 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 lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển ñộng trên mặt phẳng ngang 
ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe 
dính vào nhau và chuyển ñộng cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản . ðộ 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 lượng m1 = 50g và m2 = 80g ñang chuyển ñộng ngược chiều nhau và 
va chạm nhau. Muốn sau va chạm m2 ñứng yên còn m1 chuyển ñộng theo chiều ngược lại với vận 
tốc như cũ thì vận tốc của m2 trước 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 lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. 
Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. ðộ biến thiên ñộng lượng 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 ñây là sai ? 
A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì ñộng lượng của hệ ñược 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 ðất" ñược xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương 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 ñổi 
Câu 17: Véc tơ ñộng lượng là véc tơ: 
 A. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc 
 B. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ. 
 C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. 
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 D. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. 
Câu 18: Va chạm nào sau ñây là va chạm mềm? 
A.Quả bóng ñang bay ñập vào tường và nảy ra. 
B.Viên ñạn ñang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 
C.Viên ñạn xuyên qua một tấm bia trên ñường bay của nó. 
D.Quả bóng tennis ñập xuống sân thi ñấu. 

Câu 19 : Một ô tô A có khối lượng m1 ñang chuyển ñộng với vận tốc 1v
r

 ñuổi theo một ô tô B có 

khối lượng m2 chuyển ñộng với vận tốc 2v
r

. ðộng lượng của xe A ñối với hệ quy chiếu gắn với xe 
B là : 

                     A. ( )1 1 2ABp m v v= −
r r r

                            B. ( )1 1 2ABp m v v= − −
r r r

       

                     C. ( )1 1 2ABp m v v= +
r r r

                            D. ( )1 1 2ABp m v v= − +
r r r

.       
 
 Câu 21: Một vật khối lượng m ñang chuyển ñộng theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm 
vào vật khối lượng 2m ñang ñứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển ñộng với 
cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là : 

                   A. 3

v

                       B. v                       C. 3v                      D. 2

v

. 
Câu 22 : Một vật khối lượng 0,7 kg ñang chuyển ñộng theo phương ngang với tốc ñộ 5 m/s thì va 
vào bức tường thẳng ñứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc ñộ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng 
nảy ra. ðộ thay ñổi ñộng lượng 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 dương khi : 
A.Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều.   B.Vật chuyển ñộng chậm dần ñều. 
C.Vật chuyển ñộng tròn ñều.    D.Vật chuyển ñộng thẳng ñều. 
 Câu 2: Một vật sinh công âm khi: 
A.Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều.   B. Vật chuyển ñộng chậm dần ñều. 
C. Vật chuyển ñộng tròn ñều.    D. Vật chuyển ñộng thẳng ñều. 
 Câu 3: Công là ñại lượng :  
 A. Vô hướng, có thể âm hoặc dương.             B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng 
không. 
 C. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không. D. Véc tơ, có thể âm hoặc dương. 
 Câu 4: Công suất là ñại lượng ñược tính bằng : 
  A. Tích của công và thời gian thực hiện công. B. Tích của lực tác dụng và vận tốc. 
  C. Thương số của công và vận tốc.   D. Thương 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 ñể xe chạy ñược 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 ñi ñược 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 ñường thẳng nằm ngang với vận tốc không ñổi 50 m/s. 
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Công suất của ñầu máy là 1,5.104kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa có ñộ lớn. 
            A. 300 N.             B. 3.105N.              C. 7,5.105 N.              D. 7,5.108N. 
Câu 8: Một người kéo ñều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 s. 
Công và công suất của người ấy là giá trị nào sau ñây. 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 lượng 5T ñược nâng thẳng ñứng lên cao nhanh dần ñều 
ñạt ñộ cao 10m trong 5s. Công của lực nâng trong giây thứ 5 có thể nhận giá trị nào sau ñây : 
A. 1,944.104J.   B. 1,944.102J.   C. 1,944.103J.    D. 1,944.105J. 
Câu 10: Vật rơi từ ñộ cao h xuống ñất hỏi công ñược 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 xưởng một công nhân nâng các thùng hàng lên ñộ cao 10m. Trong 2h 
anh công nhân nâng ñược 60 thùng hàng. Biết mỗi thùng hàng có khối lượng 60kg. Hỏi công suất 
của người công nhân ñó là bao nhiêu ? 
A. 60W.   B. 55W.   C. 50W.   D. 120W.  
Câu 12: Một ô tô khối lượng 500kg ñang chuyển ñộng với vận tốc 20m/s thì phanh gấp và chuyển 
ñộng thêm quãng ñường 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: ðơn vị nào sau ñây không phải là ñơn vị công suất ?  
A. W.     B. Nm/s.   C. Js.    D. HP.  
Câu 14: Một ô tô chạy trên ñường với vận tốc 72km/h. Công suất của ñộng cơ là 60kW 
Công của lực phát ñộng của khi ô tô chạy ñược quãng ñường S = 6km là 
A. 18.105J.   B. 15.106J.    C. 12.106J.   D. 18.106J.  

Câu 15: Một lực không ñổi liên tục kéo một vật chuyển ñộng với vận tốc theo hướng của . 

Công suất của lực là ?  
A. Fvt    B. Fv2    C. Ft     D. Fv  
Câu 16: Một ñộng cơ ñiện 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 ñể thực hiện công việc ñó?  
A. 40 s.    B. 20 s.  C. 30s     D. 10 s.  
Câu 17: Trong một công xưởng một công nhân nâng các thùng hàng lên ñộ cao 10m. Trong 2h 
anh công nhân nâng ñược 60 thùng hàng. Biết mỗi thùng hàng có khối lượng 60kg. Hỏi công suất 
của người công nhân ñó là bao nhiêu ? 
A. 55W.   B. 60W.   C. 50W.   D. 120W 

Câu 18: Một tàu thủy chạy trên sông theo một ñường thẳng kéo một xà lan chở hàng với lực 
không ñổi F = 5.103 N. Lực thực hiện một công bằng 15.106 J. Xà lan ñã rời chỗ theo phương của 
lực ñược quãng ñường là  

A. 1500 m.   B. 2500 m.   C. 300 m.   D. 3000 m. 

Câu 19: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối ña 800kg. Khi chuyển ñộng thang máy 
còn chịu một lực cản không ñổi bằng 4.103N. Hỏi ñể ñưa thang máy lên cao với vận tốc không ñổi 
3m/s thì công suất của ñộng cơ phải bằng bao nhiêu ? Cho g = 9,8m/s2. 
A. 54000 W.   B. 64920 w  C. 55560 W.   D. 32460 W 
Câu 20: Một người kéo ñều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 
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s. Công và công suất của người ấy là giá trị nào sau ñây. 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 
 

ðỘNG NĂNG 

Câu 1: Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả rơi tự do từ ñộ cao 5m xuống ñất ñóng vào 
một cọc có khối lượng m2 = 100kg trên mặt ñất làm cọc lún sâu vào trong ñất 5 m. Coi va chạm 
giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8 m/s2 . Tính lực cản coi như không ñổi của ñất. 

A. 318500 N.    B. 250450 N.    C. 154360 N.    D. 
628450 N.  
Câu 2: Từ mặt ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức 
cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở ñộ cao nào thế năng bằng ñộng năng ?. Bằng 4 lần ñộng 
năng ?. 

A. 10m ; 2m.    B. 2,5m ; 4m.    C. 2m ; 4m.   D. 5m ; 3m. 
Câu 3: Một hòn bi khối lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất tính giá trị ñộ cao cực ñại mà 
hòn bi lên ñược. 
A. 2,42m.    B. 2,88m.    C. 3,36m.   D. 3,2m. 
Câu 4: Một vật có khối lượng 400g ñược thả rơi tự do từ ñộ cao 20m so với mặt ñất. Cho g = 
10m/s2 . Sau khi rơi ñược 12m ñộng năng của vật bằng : 
A. 16 J.    B. 32 J.    C. 48 J.   D. 24 J. 
Câu 5: Một búa máy khối lượng 1 tấn rơi từ ñộ cao 3,2m vào một cái cọc khối lượng 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 ñại lượng: 
A. luôn luôn khác không.  
B. luôn luôn dương.  
C. luôn luôn dương hoặc bằng không.  
D. có thể dương, âm hoặc bằng không.  
Câu 7:Từ mặt ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức 
cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên ñược cách mặt ñất một khoảng 
bằng : 
A. 10m.    B. 20m.    C. 15m.   D. 5m.  
Câu 8:Tính lực cản của ñất khi thả rơi một hòn ñá có khối lượng 500g từ ñộ cao 50m. Cho biết 
hòn ñá lún vào ñất một ñoạn 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 lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất các giá trị ñộng 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 ñược ném lên từ ñiểm M phía trên mặt ñất; vật lên tới ñiểm N thì dừng và rơi 
xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  
A. cơ năng cực ñại tại N  B. cơ năng không ñổi.  C. thế năng giảm  D. ñộng năng tăng 
 Câu 11:ðộng năng là ñại lượng: 
 A. Vô hướng, luôn dương.                      B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 
 C. Véc tơ, luôn dương.    D. Véc tơ, luôn dương hoặc bằng không. 
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 Câu 12: ðơn vị nào sau ñây không phải ñơn vị của ñộng năng? 
 A. J.                     B. Kg.m2/s2.                C. N.m.               D. N.s. 
Câu 13: Công thức nào sau ñây thể hiện mối liên hệ giữa ñộng lượng và ñộng năng? 

            A. 

2

2d

p
W

m
=

.           B. 

2

2d

P
W

m
=

.           C. 
2

2
d

m
W

p
=

.          D. 
22dW mP= . 

Câu 14: Vật nào sau ñây không có khả năng sinh công? 
 A. Dòng nước lũ ñang chảy mạnh.   B. Viên ñạn ñang bay. 
 C. Búa máy ñang rơi.     D. Hòn ñá ñang nằm trên mặt ñất. 

Câu 15: Một ô tô khối lượng m ñang chuyển ñộng với vận tốc v
r

thì tài xế tắt máy. Công của lực 
ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là: 
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.            C. 
2A mv= .              D. 

2A mv= − . 
Câu 16: Một vật có khối lượng m = 400 g và ñộng năng 20 J. Khi ñó 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 người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg ñang ñi với vận tốc 36 km/h thì 
nhìn thấy một cái hố cách 12 m. ðể không rơi xuống hố thì người ñó phải dùng một lực hãm có ñộ 
lớn tối thiểu là: 

             A. 16200hF N= .    B. 1250hF N= − .     C. 16200hF N= − .       D. 1250hF N= . 
Câu 18:Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô ñang chuyển ñộng với vận tốc 72 km/h. 
ðộng năng của người ñó với ô tô là: 
            A. 129,6 kJ.               B.10 kJ.                  C. 0 J.                  D. 1 kJ. 
Câu 19: Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì ñộng năng của vật sẽ: 
A. Tăng 2 lần.        B. Không ñổi.        C. Giảm 2 lần.       D. Giảm 4 lần. 
              

Thế năng 
Câu 1: Một vật rơi từ ñộ cao 50m xuống ñất, ở ñộ cao nào ñộng năng bằng thế năng ? 
A. 25m.  B. 10m.   C. 30m.   D. 50m.  
Câu 2:Một vật ñược ném thẳng ñứng từ dưới lên cao với vận tốc 2m/s. Khi chuyển ñộng ngược 
chiều lại từ trên xuống dưới ñộ lớn vận tốc của vật khi ñến vị trí bắt ñầu ném là : ( Bỏ qua sức cản 
của không khí ) 
A.  B.  C.  D.  
Câu 3:Một vật có khối lượng 2,0kg sẽ có thế năng 4,0J ñối với mặt ñất khi nó có ñộ 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 ñàn hồi bằng 0,18J. ðộ cứng của lò xo bằng : 
A. 200N/m.  B. 400N/m.   C. 500N/m.   D. 300N/m 
Câu 5:Cho một lò xo ñàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban ñầu không bị biến dạng. Khi tác dụng 
một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn ñược 2cm. Tính giá trị thế năng ñàn 
hồi của lò xo. 
A. 0,08J.  B. 0,04J.   C. 0,03J.   D. 0,05J 
Câu 6:Một lò xo có ñộ dài ban ñầu l0 = 10cm. Người ta kéo giãn với ñộ 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 lượng m = 3kg ñược ñặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại 
vị trí ñó bằng Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật ñó rơi xuống mặt ñất, tại ñó thế năng của vật bằng Wt2 
= -900J. Cho g = 10m/s2.Vật ñã rơi từ ñộ cao là 
A. 50m.   B. 60m.   C. 70m.   D. 40m.  
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Câu 8: ðại lượng vật lí nào sau ñây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường? 
            A. ðộng năng.      B. Thế năng.        C. Trọng lượng.        D. ðộng lượng. 
Câu 9: Xét một vật chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều theo phương nằm ngang. ðại lượng nào sau 
ñây không ñổi? 
A. ðộng năng.       B. ðộng lượng.       C. Thế năng.        D. Vận tốc. 
              
Câu 10: Một vật ñược ném thẳng ñứng từ dưới lên cao. Trong quá trình  
chuyển ñộng của vật thì: 

 A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 
             B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 
             C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương. 
             D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 
Câu 12: Thế năng hấp dẫn là ñại lượng: 
              A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 
              B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
              C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực. 
              D. Véc tơ có ñộ lớn luôn dương hoặc bằng không. 
 Câu 13:Phát biểu nào sau ñây sai: 
             Thế năng hấp dẫn và thế năng ñàn hồi: 
             A. Cùng là một dạng năng lượng. 
             B. Có dạng biểu thức khác nhau. 
             C. ðều phụ thuộc vào ñiểm ñầu và ñiểm cuối. 
             D. ðều là ñại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không. 
Câu 14: Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng ñể 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 ñang chuyển ñộng có thể không có: 
            A. ðộng lượng.         B. ðộng năng.        C. Thế năng.         D. Cơ năng. 
Câu 16: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết ñộ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng ñàn 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 ñàn hồi 0,2 J. ðộ 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 lượng là m và 2m ñặt ở hai ñộ cao lần lượt 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 lượng 1 tấn chuyển ñộng từ tầng cao nhất cách mặt ñất 100m 
xuống tầng thứ 10 cách mặt ñất 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 phương thẳng ñứng thì ñại lượng vật lí nào 
sau ñây ñược bảo toàn ? 
A. ðộng năng.   B. Cơ năng.   C. ðộng lượng.   D. Không có.  
Câu 2: Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ ñộ cao 5m xuống ñất ñóng vào 
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một cọc có khối lượng m2 = 100kg trên mặt ñất làm cọc lún sâu vào trong ñất 5m. Coi va chạm 
giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/s2 . Tính lực cản coi như không ñổi của ñất. 
A. 628450 N.    B. 250450 N.   C. 318500 N.    D. 
154360 N.  
Câu 3: Một hòn bi khối lượng 20g ñược ném thẳng ñứng lên cao với vận tốc 4m/s từ ñộ cao 1,6m 
so với mặt ñất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt ñất các giá trị ñộng 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 lượng 400g ñược thả rơi tự do từ ñộ cao 20m so với mặt ñất. Cho g = 
10m/s2 . Sau khi rơi ñược 12m ñộng năng của vật bằng : 
A. 16 J.    B. 24 J.   C. 32 J.   D. 48 J 
Câu 5: Tính lực cản của ñất khi thả rơi một hòn ñá có khối lượng 500g từ ñộ cao 50m. Cho biết 
hòn ñá lún vào ñất một ñoạn 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 ñơn có chiều dài l = 1m. Kéo cho dây làm với ñường thẳng ñứng một góc 450 
rồi thả tự do. Cho g = 9,8m/s2 . Tính vận tốc con lắc khi nó ñi 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 ñại lượng: 
A. luôn luôn dương hoặc bằng không.   B. luôn luôn dương.  
C. luôn luôn khác không.     D. có thể dương, âm hoặc bằng không. 
Câu 8: Một vật nhỏ ñược ném lên từ ñiểm M phía trên mặt ñất; vật lên tới ñiểm 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 ñại tại N  C. cơ năng không ñổi.  D. ñộng năng tăng 
Câu 9: Từ mặt ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức 
cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Ở ñộ cao nào thế năng bằng ñộng năng ?. Bằng 4 lần ñộng 
năng ?. 
A. 2,5m ; 4m.   B. 2m ; 4m.   C. 10m ; 2m.   D. 5m ; 3m. 
Câu 10: Một người nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở ñộ cao 10m xuống nước . Cho g = 
10m/s2. Tính các vận tốc của người ñó ở ñộ cao 5m và khi chạm nước. 
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 phương ngang ñược ñặt lên một chiếc xe có khối lượng 
500kg ñang ñứng yên trên một mặt phẳng ngang. Biết tổng lực cản chuyển ñộng luôn là 1000N. 
Công của chiếc xe sau khi chuyển ñộng ñược 2s là : 
A. 900 J.   B. 90 J.   C. 9 J.     D. 9 kJ.  
Câu 12: Từ ñiểm M (có ñộ cao so với mặt ñất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc ñầu 2 m/s. 
Biết khối lượng 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 ñất, một vật ñược ném lên thẳng ñứng với vận tốc ban ñầu v0 = 10m/s. Bỏ qua 
sức cản của không khí . Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên ñược cách mặt ñất một khoảng 
bằng : 
A. 15m.    B. 5m.    C. 20m.    D. 10m.  
Câu 14: Cơ năng là ñại lượng:  
            A. Vô hướng, luôn dương. 
            B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
            C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc. 
            D. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
Câu 15: ðại lượng nào không ñổi khi một vật ñược ném theo phương nằm ngang? 
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            A. Thế năng.        B. ðộng năng.        C. Cơ năng.          D. ðộng lượng. 
Câu 16: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: 
            A. ðộng năng tăng, thế năng tăng. 
            B. ðộng năng tăng, thế năng giảm. 
            C. ðộng năng giảm, thế năng giảm. 
            D. ðộng năng giảm, thế năng tăng. 
Câu 17: Một vật ñược ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển ñộng của vật thì:  
            A. ðộng năng giảm, thế năng tăng. 
            B. ðộng năng giảm, thế năng giảm. 
            C. ðộng năng tăng, thế năng giảm. 
            D. ðộng năng tăng, thế năng tăng. 
Câu 18: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ ñộ cao h = 50 cm xuống ñất, lấy g = 10 m/s2. 
ðộng năng của vật ngay trước khi chạm ñất là:  
            A. 500 J.               B. 5 J.                 C. 50 J                  D. 0,5 J. 
 
 
 

ðỀ KIỂM TRA                THTHTHTHỜI GIAN 60’ 
 

HỌ TÊN:.......................................................LỚP:................................THPT:.................................... 
 
 
 
Mục tiêu : Phát biểu ñược ñịnh nghĩa hệ kín. 
Câu 1)  Chọn câu phát biểu sai.              Trong một hệ kín :  

a) Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau. 
b) Các nội lực từng ñôi trực ñối. 
c) Không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ. 
d) Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.  

 
Mục tiêu : Nêu ñược tính chất vectơ của ñộng lượng. 
Câu 2)  Chọn biểu diễn ñúng trong các biểu diễn sau ñây : 

a)  
                 p

r
                        v

r
  

b)  
                 v

r
                        p

r
 

c)  
                            p

r
             v

r
  

d) a và b ñúng. 
Mục tiêu : Phân biệt ñược hệ kín và hệ không kín.  
Câu 3)  Hệ nào sau ñây không ñược coi là hệ kín : 

a) Một vật ở rất xa các vật khác. 
b) Hệ 2 vật chuyển ñộng không ma sát trên mặt phẳng ngang. 
c) Hệ 2 vật chuyển ñộng không ma sát trên mặt phẳng nghiêng. 
d) Hệ “súng và ñạn” trước và sau khi bắn. 

Mục tiêu : Giải thích ñược vì sao một hệ là hệ kín.  
Câu 4)  Hệ “Vật rơi tự do và Trái ñất” là hệ kín vì : 

a) Vì ñã bỏ qua lực cản của không khí. 
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b) Vì chỉ có một mình vật rơi. 
c) Vì trọng lực trực ñối với lực mà vật hút trái ñất. 
d) Vì một lý do khác. 

Mục tiêu : Suy ra biểu thức mô tả sự biến ñổi ñộng lượng của hệ vật từ dạng khác của ðL II 
Newton. 
Câu 5)  Xét hệ gồm có 2 vật tương tác. Biểu thức mô tả ñúng sự biến ñổi ñộng lượng của hệ là : 

a) 1 1 2 2 1 1 2 2m v m v = m v m v′ ′+ +r r r r
.    1v

r
 và 2v

r
: vận tốc 2 vật trước va chạm. 

b) ∆1 2p +F t = p
rr r

.                         1v′r  và 2v′r : vận tốc 2 vật sau va chạm.     
c) 1 1 1 2 2 2m (v - v ) = m (v - v )′ ′r r r r

.         1p
r

: ñộng lượng của hệ trước va chạm.  
d) a và c ñúng.                             2p

r
: ñộng lượng của hệ sau va chạm. 

Mục tiêu : Vận dụng công thức p = mv
r r tìm ñộng lượng p. 

Câu 6)  Trên hình là ñồ thị chuyển ñộng của một vật có khối lượng 4 kg. ðộng lượng của vật tại 
thời ñiểm t1 = 1s và thời ñiểm t2 = 5s lần lượt bằng :                                               

a) p1 = + 3kgm/s và p2 = 0.                          
b) p1 = 0 và p2 = 0.                        
c) p1 = 0 và p2 = - 3kgm/s.                                        
d) p1 = + 3kgm/s và p2 = - 3kgm/s.                                   

Mục tiêu : Vận dụng tính chất vectơ của ñộng lượng tìm vectơ tổng ñộng lượng của hệ vật . 
Câu 7)  Chọn phương án sai trong các phương án tổng hợp ñộng lượng của 2 vật tương tác dưới 
ñây : 

a)  
                 1p

r                   p
r          2p

r  
               1p

r              pr  
 
b)                2p

r  
                  

             1p
r  

                                                     pr                      
c)    

                                        2p
r  

               1p
r  

                                pr  
d)                    
                     2p

r      
Mục tiêu : Vận dụng ñịnh luật bảo toàn ñộng lượng.  
Câu 8)  Hệ gồm 2 vật có ñộng lượng là : p1 = 6kgm/s và p2 = 8kgm/s. ðộng lượng tổng cộng của 
hệ p = 10 kgm/s nếu : 

a) 1p
r và 2p

r cùng phương, ngược chiều. 
b) 1p

r và 2p
r cùng phương, cùng chiều. 

c) 1p
r và 2p

r hợp nhau góc 300. 
d) 1p

r và 2p
r vuông góc với nhau. 

Mục tiêu : Vận dụng dạng khác của ðL II Newton tìm ñộ biến thiên ñộng lượng. 
Câu 9) Vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống ñất trong khoảng thời gian 0.5s. Lấy g = 10m/s2 thì 
ñộ biến thiên ñộng lượng của vật trong khoảng thời gian ñó bằng : 

a) 5.0kgm/s.  b.9kgm/s.  c.10kgm/s.  d.0,5kgm/s. 
Mục tiêu : Vận dụng dạng khác của ðL II Newton tìm lực F. 
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Câu 10) Viên ñạn khối lượng 10g ñang bay với vận tốc 600m/s thì gặp một bức tường. ðạn xuyên 
qua tường trong thời gian 1/1000s. Sau khi xuyên qua tường vận tốc của ñạn còn 200m/s. Lực cản 
trung bình của tường tác dụng lên ñạn bằng : 

a) + 40.000N.  b. - 40.000N.  c.  + 4.000N.  d.   - 4.000N. 
Mục tiêu : Nêu ñược các ñặc ñiểm của công của lực thế. 
Câu 11) Công của lực nào sau ñây không phụ thuộc vào dạng ñường ñi : 

a) Trọng lực.  b.Lực ñàn hồi.  c.Lực ma sát.   D.a và b 
ñúng. 

Mục tiêu : Nêu ñược các lực có tính chất giống trọng lực (lực thế). 
Câu 12) Công của lực nào sau ñây có thể âm và cũng có thể dương : 

a) Trọng lực. 
b) Lực ñàn hồi. 
c) Lực ma sát. 
d) a,b,c ñúng. 

Mục tiêu : Phát biểu ñược nội dung của ñịnh luật bảo toàn công. 
Câu 13) Máy cơ học nào dưới ñây sẽ làm lợi cho ta về công : 

a) Ròng rọc cố ñịnh và ròng rọc ñộng. 
b) ðòn bẩy và mặt phẳng nghiêng. 
c) Ròng rọc cố ñịnh và ñòn bẩy. 
d) Không máy cơ học nào làm lợi cho ta về công. 

Mục tiêu : Nhận biết ñược các trường hợp công cơ học ñược thực hiện.  
Câu 14) Xét hệ qui chiếu gắn với ñất. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào công cơ học ñược 
thực hiện : 

a) Một người ñi về phía ñầu tàu lửa khi tàu ñang chạy. 
b) Một người ñẩy một kiện hàng nặng nhưng kiện hàng không nhúc nhích. 
c) Một người chèo thuyền cùng vận tốc với dòng nước nhưng ngược dòng nước chảy. 
d) a,b,c ñúng. 

Mục tiêu : Vận dụng công thức tính công trong các trường hợp cụ thể. 
Câu 15) Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương 
nằm ngang góc 300 . Lực tác dụng lên dây bằng 150N thì hòm trượt ñi ñược 20m. Công do lực ñó 
thực hiện bằng : 

a) 150 3 J. 
b) 1500J. 
c) 1500 3 J. 
d) 150J. 

Mục tiêu : Vận dụng công thức tính công của trọng lực. 
Câu 16) Búa máy khối lượng 1 tấn ở ñộ cao 10m so với mặt ñất chuẩn bị ñóng xuống ñầu một cọc 
bêtông ở ñộ cao 1m so với mặt ñất. Lấy g = 10m/s2 , công cực ñại mà búa máy có thể thực hiện khi 
ñóng vào ñầu cọc bằng : 

a) 100.000J.  b.110.000J.  c  90.000J.  d    9.000J. 
Mục tiêu : Phân biệt ñược ñộng năng và ñộng lượng. 
Câu 17) Hai vật cùng khối lượng, chuyển ñộng với cùng vận tốc nhưng một theo phương ngang và 
một theo phương thẳng ñứng. Chọn kết luận ñúng trong các kết luận sau : 

a) Wñ1 = Wñ2. 
b) 1p

r
= 2p

r
. 

c) Wñ1 = Wñ2 và 1p
r

= 2p
r

. 

d) Wñ1 = Wñ2  và 1 2p  = p
r r

. 
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Mục tiêu : Phát biểu ñược nội dung của ñịnh lý ñộng năng. 
Câu 18) Công mà một lực có thể thực hiện lên một vật bằng : 

a) ðộ biến thiên ñộng năng của vật. 
b) ðộ biến thiên ñộng lượng của vật. 
c) ðộ biến thiên vận tốc của vật. 
d) a và b ñúng. 

Mục tiêu : Nêu ñược các ñặc ñiểm của thế năng. 
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 ñó. 
b) Thế năng hấp dẫn và thế năng ñàn 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 ñất. 

Mục tiêu : Nêu ñược tính tương ñối của ñộng năng. 
Câu 20) Một xe tải có khối lượng M chuyển ñộng ngược chiều xe taxi có khối lượng m. Khi ñi 
ngang qua nhau, xe tải có vận tốc v1 , xe taxi có vận tốc v2. ðối với người ngồi trên xe taxi thì xe 
tải có ñộng năng bằng :   

a) 
2

1Mv

2
.  B.

2 2
1 2Mv mv
 + 

2 2
.  c.

2
1 2M(v  + v )

2
.  d.

2
1 2M(v  - v )

2
. 

Mục tiêu : Vận dụng ñịnh lý ñộng năng. 
âu 21) Một vật tăng tốc trong 2 trường hợp : từ 10m/s --> 20m/s và từ 50m/s --> 60m/s. Gọi A1 và 
A2 là công ñược thực hiện trong 2 trường hợp. Chọn kết luận ñúng trong các kết luận sau : 

a) A1 = A2.  b.A1 < A2.  c.A1 > A2. d.Chưa ñủ căn cứ ñể so sánh A1 và A2. 
Mục tiêu : Vận dụng ñịnh lý ñộng năng. 
Câu 22) Viên ñạn khối lượng 10g có vận tốc 300m/s bay xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi 
xuyên qua gỗ vận tốc của ñạn còn 100m/s. Lực cản trung bình tác dụng lên ñạn bằng : 

a) + 8.102 N.  b. -  8.103 N.  c. -  8.102 N.  d.+ 8.103 N. 
Mục tiêu : Vận dụng công thức tính thế năng hấp dẫn của một vật. 
Câu 23) Một người ñứng trên cầu ném hòn ñá có khối lượng 50g lên cao theo phương thẳng ñứng. 
Hòn ñá lên ñến ñộ cao 6m (tính từ ñiểm ném) thì dừng và rơi xuống . Chọn gốc thế năng tại mặt 
ñất và lấy g = 10m/s2 , thế năng hòn ñá tại vị trí cao nhất bằng : 

a) 3J.    b.2.94J.   c.0.  d.a, b, c ñúng. 
Mục tiêu : Nhận biết các trường hợp cơ năng ñược bảo toàn. 
Câu 24) Trong trường hợp nào dưới ñây, cơ năng bảo toàn : 

a) Vật ñược ném lên theo phương thẳng ñứng trong không khí. 
b) Vật trượt xuống không vận tốc ñầu trên mặt phẳng nghiêng không ma sát. 
c) Vật trượt xuống không vận tốc ñầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát. 
d) a và b ñúng. 

Mục tiêu : Vận dụng ñịnh luật bảo toàn cơ năng. 
Câu 25) Vật trượt không vận tốc ñầu từ ñỉnh A của một dốc, có ñộ cao h so với mặt ñất, xuống 
chân dốc. Biết vật trượt không ma sát và nếu chọn gốc thế năng tại mặt ñất thì vận tốc của vật tại 
chân dốc bằng : 

a) 2gh.   B. 4g2h2.  c. 2gh .   d.kết quả khác. 
Mục tiêu : Vận dụng ñịnh luật bảo toàn cơ năng. 
Câu 26) Vật rơi không vận tốc ñầu từ ñộ cao 60m. ðộ cao h mà tại ñó ñộng năng bằng 1/3 cơ năng 
là : 

a) 40m.  b.30m.  c. 20m.   d. kết quả khác. 
Mục tiêu : ðịnh nghĩa và nêu ñược các tính chất của năng lượng. 
Câu 27) Chọn câu phát biểu ñúng nhất : 
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a) Năng lượng ñặc trưng cho khả năng thực hiện công. 
b) Năng lượng gắn liền với vật chất. 
c) Năng lượng là ñại lượng vô hướng. 
d) a, b, c ñúng. 

Mục tiêu : Phát biểu và nêu ñược hệ quả của ñịnh luật bảo toàn năng lượng. 
Câu 28) Hệ quả : Không thể có ñộng cơ vĩnh cửu ñược rút ra từ ñịnh luật : 

a) ðịnh luật bảo toàn năng lượng. 
b) ðịnh luật bảo toàn cơ năng. 
c) ðịnh luật bảo toàn ñộng lượng. 
d) b và c ñúng. 

Mục tiêu : Nêu ñược tính tương ñối của năng lượng. 
Câu 29) Trong các lựa chọn sau, lựa chọn nào chứa cả 2 ñại lượng vật lý ñều có tính tương ñối : 

a) Vận tốc, năng lượng. 
b) Năng lượng, ñộng năng. 
c) Năng lượng, ñộng lượng. 
d) a,b,c ñúng. 

Mục tiêu : Phân biệt ñược va chạm ñàn hồi và va chạm mềm. 
Câu 30) ðại lượng vật lý nào sẽ bảo toàn trong va chạm ñàn hồi và sẽ không bảo toàn trong va 
chạm mềm : 

a) ðộng lượng. 
b) ðộng năng. 
c) Vận tốc. 
d) a và c ñúng. 

 
 
 

�� 
 
 

CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ 
Chủ ñề  1: ðL Bôilơ Mariốt, QT ñẳng nhiệt 

A. Phương pháp giải bài toán ñịnh luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot  
 - Liệt kê hai trạng thái 1( p1, V1) và trạng thái 2 ( p2, V2) 
 - Sử dụng ñịnh luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot . 
                 p1V1 = p2V2 

Chú ý: khi tìm p thì V1, V2 cùng ñơn vị và ngược lại. 
* Một số ñơn vị ño 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 ñẳng nhiệt từ thể tích 9(l) ñến thể tích 6 (l) thì thấy áp suất tăng lên một lượng 

40p kPa∆ = . Hỏi áp suất ban ñầu của khí là bao nhiêu? 
Giải 

 
- Gọi p1 là áp suất của  khí ứng với V1 = 9 (l) 
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- Gọi p2 là áp suất ứng với p2 = p1 + p∆  
- Theo ñịnh 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 ñể nén không 
khí vào quả bóng có thể tích 2,5 (l). Hỏi phải bom bao nhiêu lần ñể áp suất của quả bóng gấp 3 lần 
áp suất khí quyển, coi rằng quả bóng trước khi bom không có không khí và nhiệt ñộ không khí 
không ñổi 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 ñưa vào bóng ở áp suất p1 = po 
Theo bài ra, ta có :  
   P2 = 3p1 và V2 = 2,5 (l) 
 
Theo ñịnh 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: Người ta ñiều chế khí hidro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1atm ở nhiệt ñộ 20oC. 
Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra ñể nạp vào bình nhỏ có thể tích 20lít ở áp suất 25atm. Coi 
quá trình này là ñẳng nhiệt. 

Giải 
Trạng thái 1: V1 =?;     p1 = 1atm; 
Trạng thái 2: V2 = 20l;  p2 = 25atm. 
Vì quá trình là ñẳng nhiệt, nên ta áp dụng ñịnh luật Boyle – Mariotte cho hai trạng thái khí 

(1) và (2):   
p1V1 = p2V2  => 1.V1 = 25.20 => V1 = 500lít 

Bài 4: Người ta biến ñổi ñẳng nhiệt 3g khí hidro ở ñiều kiện chuẩn (po=1atm và To= 273oC) ñến áp 
suất 2atm. Tìm thể tích của lượng khí ñó sau khi biến ñổi. 

Giải 

+Thể tích khí hidro ở ñiều kiện tiêu chuẩn: Vo = n.22,4 = 
µ
m .22,4 = 33,6 (lít) 

Trạng thái ñầu:  po = 1atm; Vo = 33,6 lít; 
Trạng thái sau: p = 2atm; V = ? 

Vì ñây là quá trình ñẳng nhiệt, nên ta áp dụng ñịnh luật Boyle – Mariotte cho hai trạng thái trên: 
pV = poVo <=> 2.V = 1.33,6 => V= 16,8lít. 
Bài 5: Mỗi lần bom ñưa ñược Vo = 80 cm3 không khí vào ruột xe. Sau khi bom diện tích tiếp xúc 
của nó với mặt ñường là 30cm2, thể tích ruột xe sau khi bom là 2000cm3, áp suất khí quyển là 
1atm, trọng lượng xe là 600N. Tính số lần phải bom ( coi nhiệt ñộ không ñổi trong quá trình bom). 

Giải 
 
- Gọi n là số lần bom ñể ñưa không khí vào ruột xe. 
Vậy thể tích không khí cần ñưa vào ruột xe là V1 = nVo = 80n cm3 
Và áp suất p1 = 1atm. 
Ap suất p2 sau khi bom là  
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p2 = 5600
2.10 2

0,003
Pa atm= = và thể tích V2 = 2000cm3. 

Vì quá trình bom là ñẳng 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 hỏi 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 ñộ của phổi là không ñổi, 
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 hỏi 2: ðể bơm ñầy một khí cầu ñến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm ở nhiệt ñộ không ñổi 
người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100atm. Số ống khí hêli cần ñể bơm khí 
cầu bằng: 

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

Câu hỏi 3: Một khối khí khi ñặt ở ñiều kiện nhiệt ñộ không ñổi thì có sự biến  
thiên của thể tích theo áp suất như 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 hỏi 4: Một bọt khí có thể tích 1,5cm3 ñược tạo ra từ khoang tàu ngầm ñang lặn ở ñộ sâu 
100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả 
sử nhiệt ñộ của bọt khí là không ñổi, biết khối lượng riêng của nước 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 hỏi 5: Một ống thủy tinh tiết diện ñều S, một ñầu kín một ñầu hở, chứa một cột  
thủy ngân dài h = 16cm. Khi ñặt ống thẳng ñứng, ñầu hở ở trên thì chiều dài của cột  
không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi ñặt ống thủy tinh  
thẳng ñứng ñầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng: 

A. 20cm    B. 23cm    C. 30cm    D. 32cm 
Câu hỏi 6: Một ống thủy tinh tiết diện ñều S, một ñầu kín một ñầu hở, chứa một cột thủy ngân dài 
h = 16cm. Khi ñặt ống thẳng ñứng, ñầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp 
suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi ñặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 300 ñối với phương 
thẳng ñứng, ñầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng: 

A. 14cm    B. 16cm    C. 20cm    D. 22cm 
Câu hỏi 7: Số Avôgañrô NA có giá trị ñược xác ñịnh bởi: 

A. Số phân tử chứa trong 22,4 lít khí Hiñrô             
B. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng 
C, Số phân tử chứa trong 12g cácbon của một chất hữu cơ  
D. Cả A, B, C. 

Câu hỏi 8: Cặp số liệu nào sau ñây của một chất giúp ta tính ñược giá trị của số Avôgañrô? 
A. Khối lượng riêng và khối lượng mol      
B. B. Khối lượng mol và thể tích phân tử  
C. Khối lượng mol và khối lượng phân tử     
D. Cả 3 cách A, B, và C 

Câu hỏi 9: Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau ñây: 
A. Như chất ñiểm, và chuyển ñộng không ngừng   
B. Như chất ñiểm, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau 
C. Chuyển ñộng không ngừng, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau   

0 
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p(kN/m2) 0,5 1 
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h 
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D. Như chất ñiểm, chuyển ñộng không ngừng, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau 
Câu hỏi 10: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt ñộ tiêu chuẩn có các tính chất nào? 

A. Như chất ñiểm, và chuyển ñộng không ngừng   
B. Như chất ñiểm, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau 
C. Chuyển ñộng không ngừng, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau   
D. Như chất ñiểm, chuyển ñộng không ngừng, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau 

Câu hỏi 11: Các phân tử chất rắn và chất lỏng có các tính chất nào sau ñây: 
A.  Như chất ñiểm, và chuyển ñộng không ngừng   
B. Như chất ñiểm, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau 
C. Chuyển ñộng không ngừng, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau   
D. Như chất ñiểm, chuyển ñộng không ngừng, tương tác hút hoặc ñẩy với nhau 

Câu hỏi 12: Theo thuyết ñộng học phân tử các phân tử vật chất luôn chuyển ñộng 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 hỏi 13: Các tính chất nào sau ñây là của phân tử chất khí? 

A. Dao ñộng quanh vị trí cân bằng     B. Luôn luôn tương tác với các phân tử 
khác 

C.Chuyển ñộng càng nhanh thì nhiệt ñộ càng cao   D. Cả A, B, và C 
Câu hỏi 14: ðồ thị nào sau ñây biểu diễn ñúng ñịnh luật Bôilơ – Mariôt: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 15: ðồ thị nào sau ñây biểu diễn ñúng ñịnh luật Bôilơ – Mariôt: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 16: ðồ thị nào sau ñây biểu diễn ñúng ñịnh luật Bôilơ – Mariôt: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 17: ðồ thị nào sau ñây biểu diễn ñúng ñịnh luật Bôilơ – Mariôt: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 18*: Trong quá trình ñẳng nhiệt của một lượng khí nhất ñịnh, mật ñộ phân tử khí( số 
phân tử khí trong 1 ñơn vị thể tích) thay ñổi như thế nào? 

A. Luôn không ñổi      B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất   
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất    D. chưa ñủ dữ kiện ñể kết luận 

Câu hỏi 19: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang  
bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg) như hình vẽ, phần cột khí  
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bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có ñơn vị mmHg.  
Dựng ống thẳng ñứng, miệng ống hướng lên trên thì chiều dài cột khí trong ống là: 

A. l’ =       B. l’ =      C. l’ =      D. l’ =     

Câu hỏi 20: Một lượng 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 ñơn vị mmHg. Dựng ống thẳng ñứng, miệng ống hướng xuống dưới, 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 hỏi 21: Một lượng 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 ñơn vị mmHg. ðặt ống nghiêng góc α = 600 so với  
phương thẳng ñứng, miệng ống hướng 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 hỏi 22: Ống thủy tinh dài 60cm ñặt thẳng ñứng ñầu hở ở trên, ñầu kín ở dưới.  
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 ngược ống lại ñể ñầu kín ở trên, ñầu hở ở  
dưới, coi nhiệt ñộ không ñổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân  
còn lại trong ống có ñộ cao bao nhiêu ? 

A. 10cm    B. 15cm    C. 20cm    D. 25cm 

Câu hỏi 23*: Ống thủy tinh ñặt thẳng ñứng ñầu hở ở trên, ñầu kín ở dưới. 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 
ngược ống lại ñể ñầu kín ở trên, ñầu hở ở dưới, coi nhiệt ñộ không ñổi, nếu muốn lượng thủy ngân 
ban ñầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu ? 

A. 80cm    B. 90cm    C. 100cm    D. 120cm 
Câu hỏi 24*: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột  
không khí bị nhốt ở phần ñáy trên có chiều dài l = 56mm, làm cột thủy ngân dâng lên  
h = 748mmHg, áp suất khí quyển khi ñó là 768 mmHg. Thay ñổi áp suất khí quyển  
làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt ñộ không ñổi, tìm áp suất khí quyển khi cột  
thủy ngân chỉ dâng lên h’ = 734mmHg: 

A. 760mmHg    B. 756mmHg    C. 750mmHg    D. 746mmHg 
Câu hỏi 25*: Một hồ nước có ñộ sâu h tính theo m, nhiệt ñộ nước như nhau ở mọi nơi. Một bọt 
khí ở ñáy 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 lượng riêng của nước tính theo kg/m3: 

A. lần      B. (p0 + ρgh) lần   C. lần   D. lần   

Câu hỏi 26: Ở ñiều 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 ñộ 00C có áp suất là bao nhiêu: 

A. 1,12 atm    B. 2,04 atm    C. 2,24 atm    D. 2,56 atm 
Câu hỏi 27: Nén khí ñẳng nhiệt từ thể tích 10 lít ñến 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 hỏi 28: Ở mặt hồ, áp suất khí quyển p0 = 105Pa. Một bọt khí ở ñáy hồ sâu 5m nổi lên mặt 
nước thì thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần, giả sử nhiệt ñộ ở ñáy hồ và mặt hồ là như 

h l0 
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l’ 
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20c
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nhau, khối lượng riêng của nước là 103kg/m3, g = 9,8m/s2: 
A. 2,98 lần    B. 1,49 lần    C. 1,8 lần    D. 2 lần 

Câu hỏi 29: Nén khí ñẳng nhiệt từ thể tích 9 lít ñến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng ∆p = 
50kPa. Áp suất ban ñầu của khí ñó là: 

A. 40kPa     B. 60kPa    C. 80kPa    D. 100kPa 

Câu hỏi 30: ðồ thị biểu diễn hai ñường ñẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng  
biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt ñộ của hai ñường ñẳng nhiệt này là: 

A. T2 > T1     B. T2 = T1     C. T2 < T1     D. T2 ≤ T1  
 

 

Câu hỏi 31: Một xilanh ñang chứa một khối khí, khi ñó pít - tông cách ñáy  
xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải ñẩy pít – tông theo chiều nào, một ñoạn  
bằng bao nhiêu ñể áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt ñộ của  
khí không ñổi trong quá trình trên: 

A. Sang phải 5cm      B. sang trái 5cm   
C. sang phải 10cm      D. sang trái 10cm 

Câu hỏi 32: Một khối khí lí tưởng xác ñịnh có áp suất 1 atm ñược làm tăng áp suất ñến 4 atm ở 
nhiệt ñộ không ñổi thì thể tích biến ñổi một lượng 3 lít. Thể tích ban ñầu của khối khí ñó là: 

A. 4 lít    B. 8 lít    C. 12 lít    D. 16 lít 
Câu hỏi 33*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một  
xilanh có pít – tông ñóng kín như 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 ñể dịch chuyển pít – tông sang trái 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát,  
coi quá trình trên ñẳng nhiệt. 

A. 60N    B. 40N     C. 20N    D. 10N   
Câu hỏi 34*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một  
xilanh có pít – tông ñóng kín như 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 ñể dịch chuyển pít – tông sang phải 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát,  
coi quá trình trên ñẳng nhiệt. 

A. 20N    B. 60N     C. 40N    D. 80N   
Câu hỏi 35: Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác ñịnh biến ñổi 2.105Pa thì thể tích biến ñổi 
3 lít. Nếu áp suất cũng của lượng khí trên biến ñổi 5.105Pa thì thể tích biến ñổi 5 lít. Biết nhiệt ñộ 
không ñổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban ñầu của khí trên là: 

A. 2.105Pa, 8 lít   B. 4.105Pa, 9 lít   C. 4.105Pa, 12 lít   D. 2.105Pa, 12 lít   
Câu hỏi 36: Một bình kín ñựng 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 ñựng khí là: 

A. 5,6 lít    B. 11,2 lít    C. 22,4 lít    D. 28 lít 
Câu hỏi 37: ðồ thị nào sau ñây biểu diễn ñúng ñịnh luật Bôilơ – Mariốt ñối với lượng khí xác 
ñịnh ở hai nhiệt ñộ khác nhau với T2 > T1? 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 38: Một bình có thể tích 5,6 lít chứa 0,5 mol khí ở 00C, áp suất trong bình là: 
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A. 1 atm    B. 2atm    C. 4atm    D. 0,5atm 
Câu hỏi 39: Nén ñẳng nhiệt một khối khí xác ñịnh từ 12 lít ñến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu 
lần: 

A. 4     B. 3     C. 2     D. áp suất không ñổi  
Câu hỏi 40*: Dùng ống bơm bơm một quả bong ñang bị xẹp, mỗi lần bơm ñẩy ñược 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 ñộ không ñổi, 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 
 

ðáp án 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án A B B D B B B C A A 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án D D C B C D D B A B 
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ðáp án C C C C C C A B D A 
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ðáp án D A A C B A D B A B 
 
 
 
 

Chủ ñề  2: ðL Sáclơ, QT ñẳng tích  
A.Phương pháp giải bài toán ñịnh luật Sac - lơ 
 - Liệt kê hai trạng thái 1( p1, T1) và trạng thái 2 ( p2, T2) 
 - Sử dụng ñịnh luật Sac – lơ:                               

                      1 2

1 2

p p

T T
=  

Chú ý: khi giải thì ñổi toC ra T(K) 
                 T(K) = toC + 273  
- ðịnh luật này áp dụng cho lượng khí có khối lượng và thể tích không ñổi. 
B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Một bóng ñèn dây tóc chứa khí trơ, khi ñèn sáng nhiệt ñộ của bóng ñèn là 400oC, áp suất 
trong bóng ñèn bằng áp suất khí quyển 1atm. Tính áp suất khí trong bóng ñèn khi ñèn chưa sang ở 
22oC. 

Giải 
Trạng thái 1          Trạng thái 2 
T1 = 295K                  T2 = 673K 
 P1 = ?                         P2 = 1atm 
       Theo ðL Sác – lơ             

             = ⇒ =1 2
1

1 2

0,44
p p

p atm
T T

 

Bài 2: ðun nóng ñẳng tích một khối khí lên 20oC thì áp suất khí tăng thêm1/40 áp suất khí ban 
ñầu. tìm nhiệt ñộ ban ñầu của khí. 
Giải 
- Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt ñộ của khí lúc ñầu 
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- Gọi p2, T2 là áp suất và nhiệt ñộ khí lúc sau 
Theo ñịnh luật Sác – lơ 

= ⇒ =1 2 1 2
1

1 2 2

.p p p T
T

T T p
 

Với p2 =  p1 + 1

1

40
p  

T2 = T1 + 20 
( )+

⇒ = = ⇒ =1 1

1 1
1

. 20
800 527

41

40

o
p T

T K t C
p

 

Bài 3: Nếu nhiệt ñộ khí trơ trong bóng ñèn tăng từ nhiệt ñộ t1 =  15oC ñến nhiệt ñộ 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 ñẳng tích, nên ta áp dụng ñịnh 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 ñổi gấp 1,99 lần áp suất ban ñầu. 

C. Bài tập TRẮC NGHIỆM 

Câu hỏi 1: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt ñộ 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 ñúng bằng 2 lần áp suất cũ 

Câu hỏi 2: Nhiệt ñộ không tuyệt ñối là nhiệt ñộ tại ñó: 

A. Nước ñông ñặc thành ñá    B. tất cả các chất khí hóa lỏng   
C. tất cả các chất khí hóa rắn    D. chuyển ñộng nhiệt phân tử hầu như dừng lại 

Câu hỏi 3: Cho ñồ thị của áp suất theo nhiệt ñộ của hai khối khí A và B  

có thể tích không ñổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau ñây là sai: 

A. Hai ñường biểu diễn ñều cắt trục hoành tại ñiểm – 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 ñộ 
D. Khi tăng nhiệt ñộ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất của khối khí A 

Câu hỏi 4: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng ñến 1,75 
atm thì nhiệt ñộ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không ñổi: 

A. 2730C    B. 2730K    C. 2800C    D. 2800K 

Câu hỏi 5*: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm2 luôn ñược áp chặt bởi một lò xo 
có ñộ cứng k = 1300N/m và luôn bị nén 1cm, Hỏi khi ñun khí ban ñầu ở áp suất khí quyển p0 = 
105Pa, có nhiệt ñộ 270C thì ñến nhiệt ñộ bao nhiêu van sẽ mở ra? 

A. 3900C    B. 1170C     C. 35,10C    D. 3510C 

Câu hỏi 6: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng khí Heli chứa trong bình là: 

A. 2g    B. 4g     C. 6g     D. 8g 
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Câu hỏi 7: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt ñộ 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 hỏi 8: Số phân tử nước có trong 1g nước là: 

A. 6,02.1023   B.  3,35.1022     C. 3,48.1023      D. 6,58.1023   

Câu hỏi 9: Khi làm nóng một lượng khí ñẳng tích thì: 

A. Áp suất khí không ñổi   
B. Số phân tử trong một ñơn vị thể tích không ñổi  
C. số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt ñộ   
D. số phân tử khí trong một ñơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt ñộ 

Câu hỏi 10: Một bình nạp khí ở nhiệt ñộ 330C dưới áp suất 300kPa. Tăng nhiệt ñộ cho bình ñến 
nhiệt ñộ 370C ñẳng tích thì ñộ tăng áp suất của khí trong bình là: 

A. 3,92kPa    B. 3,24kPa    C. 5,64kPa    D. 4,32kPa 

Câu hỏi 11: Một lượng hơi nước ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình 
ñến 1500C ñẳng 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 hỏi 12: Cho ñồ thị p – T biểu diễn hai ñường ñẳng tích của cùng một khối khí  

xác ñịnh như hình vẽ. ðáp án nào sau ñây biểu diễn ñúng mối quan hệ về thể tích: 

A. V1 > V2    B. V1 < V2   C. V1 = V2   D. V1 ≥ V2    

Câu hỏi 13: Một khối khí ban ñầu ở áp suất 2 atm, nhiệt ñộ 00C, làm nóng khí ñến nhiệt ñộ 1020C 
ñẳng tích thì áp suất của khối khí ñó sẽ là: 

A. 2,75 atm    B. 2,13 atm    C. 3,75 atm    D. 3,2 atm 

Câu hỏi 14: Một khối khí ở 70C ñựng trong một bình kín có áp suất 1atm. ðun nóng ñẳng tích 
bình ñến nhiệt ñộ bao nhiêu ñể khí trong bình có áp suất là 1,5 atm: 

A. 40,50C    B. 4200C    C. 1470C    D. 870C 

Câu hỏi 15: Một bóng ñèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi ñèn sáng, áp suất 
không khí trong bình là 1atm và không làm vỡ bóng ñèn. Coi dung tích của bóng ñèn không ñổi, 
nhiệt ñộ của khí trong ñèn khi cháy sáng là: 

A. 5000C    B. 2270C    C. 4500C    D. 3800C 

Câu hỏi 16: Khi ñun nóng ñẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 
áp suất ban ñầu. Nhiệt ñộ ban ñầu của khối khí ñó là: 

A. 870C    B. 3600C    C. 3500C    D. 3610C 

Câu hỏi 17: Nếu nhiệt ñộ khi ñèn tắt là 250C, khi ñèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng 
ñèn khi sáng tăng lên là: 

A. 12,92 lần   B. 10,8 lần    C. 2 lần    D. 1,5 lần 

Câu hỏi 18*:  Một bình ñầy không khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn( 00C; 1,013.105Pa) ñược ñậy bằng 
một vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt ñộ lớn nhất của không khí 
trong bình ñể không khí không ñẩy ñược nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là 
p0 = 105Pa. 
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A. 323,40C    B. 121,30C    C. 1150C    D. 50,40C 

Câu hỏi 19: Một khối khí ñựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là 
bao nhiêu khi ta ñun nóng khí ñến 870C: 

A. 4,8 atm    B. 2,2 atm    C. 1,8 atm    D. 1,25 atm 

Câu hỏi 20: Cùng một khối lượng khí ñựng trong 3 bình kín có thể tích khác  

nhau, ñồ thị thay ñổi áp suất theo nhiệt ñộ của 3 khối khí ở 3 bình ñược mô tả  

như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình ñó là: 

A. V3 > V2 > V1    B. V3 = V2 = V1    C. V3 < V2 < V1    D. V3 ≥ V2 ≥ V1 
 

ðáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C D D A B A B B B A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án B B A C B A C D C C 

 
 

Chủ ñề 3: ðL Gay Luxắc - QT ñẳng áp  
A.Phương pháp giải bài toán ñịnh Gay – luy xắc 
- Liệt kê hai trạng thái 1( V1, T1) và trạng thái 2 ( V2, T2) 
- Sử dụng ñịnh luật Gay – luy- xắc:                               

                      
2

2

1

1

T

V

T

V
=  

Chú ý: khi giải thì ñổi toC ra T(K) 
                 T(K) = toC + 273  
- ðịnh luật này áp dụng cho lượng khí có khối lượng và áp suất không ñổi. 
B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Một khối khí ñem giãn nở ñẳng áp từ nhiệt ñộ t1 = 32oC ñến nhiệt ñộ t2 = 117oC, thể tích 
khối khí tăng thêm 1,7lít. Tìm thế tích khối khí trước và sau khi giãn nở. 
                                           Giải 

Trạng thái 1:  T1 = 305K;  V1 
Trạng thái 2:   T2 = 390K V2 = V1 + 1,7 (lít) 
Vì ñây là quá trình ñẳng áp, nên ta áp dụng ñịnh luật Gay lussac cho hai trạng thái (1) và 

(2): 
V1T2 = V2T1 => 390V1 = 305(V1 + 1,7) => V1 = 6,1lít 
Vậy  + thể tích lượng khí trước khi biến ñổi là V1 = 6,1 lít; 

+ thể tích lượng khí sau khi biến ñổi là V2 = V1 + 1,7 = 7,8lít. 
Bài 2: ñun nóng ñẳng áp một khối khí lên ñến 47oC thì thể tích tăng thêm 1/10 thể tích ban ñầu. 
tìm nhiệt ñộ ban ñầu? 

Giải 
Sử dụng ñịnh luật Gay – luy- xắc: 

Tính T1 = 290,9K, tính ñược t1 = 17,9oC. 
Bài 3:  ðun nóng một lượng không khí trong ñiều kiện ñẳng áp thì nhiệt ñộ tăng thêm 3K ,còn thể 
tích tăng thêm 1% so với thể tích ban ñầu. Tính nhiệt ñộ ban ñầu của khí? 

Giải 

0 

T 

p 
 

V

V
V
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- Gọi V1, T1 và V2, T2 là thể tích và nhiệt ñộ tuyệt ñối của khí ở trạng thái 1 và trạng thái 2. 
Vì quá trình là ñẳng 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 

Vậy : 0,01 = 
1

3

T
⇒  T1 = 300K   ⇒ t = 27oC 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Câu hỏi 1: ðồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng  
xác ñịnh, theo nhiệt ñộ như hình vẽ. Câu sai là : 

A. ðiểm A có hoành ñộ bằng – 2730C   
B. ðiểm B có tung ñộ bằng 100cm3 
C. Khối khí có thể tích bằng 100cm3 khi nhiệt ñộ khối khí bằng 136,50C 
D. Trong quá trình biến ñổi, áp suất của khối khí không ñổi 

Câu hỏi 2: Cho ñồ thị biến ñổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác ñịnh,  
từ trạng thái 1 ñến trạng thái 2. ðồ thị nào dưới ñây tương ứng với ñồ thị bên 
biểu diễn ñúng quá trình biến ñổi trạng thái của khối khí này: 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 3: Trong thí nghiệm với khối khí chứa trong một quả bóng kín, dìm nó vào một chậu 
nước lớn ñể làm thay ñổi các thông số của khí. Biến ñổi của khí là ñẳng quá trình nào sau ñây: 

A. ðẳng áp     B. ñẳng nhiệt    C. ñẳng tích    D. biến ñổi bất kì 
Câu hỏi 4: Một thí nghiệm ñược thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu  
và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội  
bình cầu thì biến ñổi của khối khí thuộc loại nào? 

A. ðẳng áp     B. ñẳng tích     C. ñẳng nhiệt    D. bất kì 
Câu hỏi 5: Nếu ñồ thị hình bên biểu diễn quá trình ñẳng áp thì hệ tọa ñộ ( y; x)  
là hệ tọa ñộ: 

A. (p; T)     B. (p; V)   
C. (p; T) hoặc (p; V)    D. ñồ thị ñó không thể biểu diễn quá trình ñẳng áp 

Câu hỏi 6: Một lượng khí lí tưởng biến ñổi trạng thái theo ñồ thị như hình vẽ quá trình  
biến ñổi từ trạng thái 1 ñến trạng thái 2 là quá trình: 

A. ðẳng tích     B. ñẳng áp    
C. ñẳng nhiệt     D. bất kì không phải ñẳng quá trình 

Câu hỏi 7: Một lượng khí lí tưởng biến ñổi trạng thái theo ñồ thị như hình vẽ quá trình  
biến ñổi từ trạng thái 1 ñến trạng thái 2 là quá trình: 

A. ðẳng tích     B. ñẳng áp    

C.ñẳng nhiệt     D. bất kì không phải ñẳng quá trình 

Câu hỏi 8: Một lượng khí lí tưởng biến ñổi trạng thái theo ñồ thị như hình vẽ quá trình  
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biến ñổi từ trạng thái 1 ñến trạng thái 2 là quá trình: 
A. ðẳng tích     B. ñẳng áp    
C. ñẳng nhiệt     D. bất kì không phải ñẳng quá trình 

Câu hỏi 9: Cho ñồ thị biến ñổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 ñến 2.  

Hỏi nhiệt ñộ T2 bằng bao nhiêu lần nhiệt ñộ T1 ? 

A. 1,5    B. 2     C. 3    D. 4 

Câu hỏi 10: Ở nhiệt ñộ 2730C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không ñổi, 

thể tích của khí ñó ở 5460C là: 

A. 20 lít    B. 15 lít     C. 12 lít    D. 13,5 lít 

Câu hỏi 11: 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng ñẳng áp, khối lượng riêng của 
khí là 1,2g/lít. Nhiệt ñộ của khối khí sau khi nung nóng là: 

A. 3270C    B. 3870C    C. 4270C    D. 17,50C 

Câu hỏi 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 ñến 100C thì giọt thủy ngân di  

chuyển một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không ñổi, ống AB ñủ dài  

ñể giọt thủy ngân không chảy ra ngoài. 

A. 130cm    B. 30cm    C. 60cm    D. 25cm  

Câu hỏi 13: Cho áp kế như hình vẽ câu hỏi 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 hỏi 14: Cho ñồ thị hai ñường ñẳng áp của cùng một khối khí xác ñịnh như hình vẽ.  

ðáp án nào sau ñây ñúng: 

A. p1 > p2    B. p1 < p2    C.  p1 = p2    D. p1 ≥ p2   

Câu hỏi 15: Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí ñó ở nhiệt ñộ 2270C 
khi áp suất không ñổi là: 

A. 8 lít    B. 10 lít    C. 15 lít    D. 50 lít 
Câu hỏi 16: Một khối khí ban ñầu có các thông số trạng thái là: p0; V0; T0. Biến ñổi ñẳng áp ñến 
2V0 sau ñó nén ñẳng nhiệt về thể tích ban ñầu. ðồ thị nào sau ñây diễn tả ñúng quá trình trên: 
  
 
 
 
 
 

Câu hỏi 17: Một khối khí thay ñổi trạng thái như ñồ thị biểu diễn. Sự biến ñổi khí  

trên trải qua hai quá trình nào: 

A. Nung nóng ñẳng tích rồi nén ñẳng nhiệt  B. Nung nóng ñẳng tích rồi dãn ñẳng nhiệt   

C. Nung nóng ñẳng áp rồi dãn ñẳng nhiệt     D. Nung nóng ñẳng áp rồi nén ñẳng nhiệt 
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Câu hỏi 18: Một khối khí thay ñổi trạng thái như ñồ thị biểu diễn ở hình vẽ câu hỏi 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 hỏi 19: Một lượng khí Hiñrô ñựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt ñộ 
270C. ðun nóng khí ñến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng 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 hỏi 20: Có 14g chất khí lí tưởng ñựng trong bình kín có thể tích 1 lít. ðun nóng ñến 1270C, 
áp suất trong bình là 16,62.105Pa. Khí ñó là khí gì ? 

A. Ôxi    B. Nitơ    C. Hêli    D. Hiñrô 
 

ðáp án 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ðáp án C B B A C B A D C B 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ðáp án C A B B B C B C A B 

 

 

CHỦ ðỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG 
 
A. Phương pháp giải bài tập về phương trình trạng thái khí lý tưởng. 
- Liệt kê ra 2 trạng thái 1 ( p1,V1,T1) và 2 (p2,V2,T2). 
- Áp dụng phương trình trạng thái: 

                 1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
=  

* Chú ý: luôn ñổi nhiệt ñộ toC ra T(K). 
T (K) = 273 + to C 
B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Trong xilanh của một ñộng cơ có chứa một  lượng khí ở nhiệt ñộ 47o C và áp suất 0,7 atm. 
a. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm ñi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8atm. Tính nhiệt ñộ của khí 
ở cuối quá trình nén? 
b. Người ta tăng nhiệt ñộ của khí lên ñến 273oC và giữ pit-tông cố ñịnh thì áp suất của  khí khi ñó 
là bao nhiêu? 

Giải 
 
a. Tính nhiệt ñộ T2. 
 
     TT1 TT2 
 P1 = 0,7atm               P2 = 8atm 
V1                              V2 = V1/5 
T1 = 320K                  T2 = ? 
                                   
Áp dụng PTTT khí lý tưởng,  
Ta có: 
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       1 1 2 2 1
2

1 2 1

8 .320
731

5.0,7

p V p V V
T K

T T V
= ⇒ = =                                                         

b. Vì pít- tông ñược giữ không ñổi nên ñó là quá trình ñẳng tích: 
Theo ñịnh 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 lượng riêng của không khí ở  100oC , áp suất 2.105 Pa. Biết khối lượng riêng  của 
không khí ở 0oC, áp suất 1.105 Pa  là 1,29 Kg/m3? 

Giải 
- Ở ñiều kiện chuẩn, nhiệt ñộ To = 273 K và áp suất po = 1,01. 105 Pa 
1kg không khí có thể tích là  

Vo = 
0

m

ρ
= 1

1, 29
= 0,78 m3 

 Ở ñiều kiện T2 = 373 K, áp suất p2  = 2. 105 Pa, 1kg không khí có thể tích là V2, 
Áp dụng  phương trình trạng thái,  

Ta có: 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 lượng riêng không khí ở ñiều kiện này là ρ 2 = 1

0,54
 = 1,85 kg/m3 

Bài 3: nếu thể tích của một lượng khí giảm ñi 1/10, áp suất tăng 1/5 và nhiệt ñộ tăng thêm 160C so 
với ban ñầu. Tính nhiệt ñộ ban dầu của khí. 
                    Giải 
TT1: p1, V1, T1 
TT2: p2 = 1,2p1,  V2 = 0,9V1, T2 = T1 +16 

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng: 1 1 2 2
1

1 2

.
200

p V p V
T K

T T
= ⇒ =  

Bài 4: pít tông của một máy nén, sau mỗi lần nén ñưa ñược 4 lít khí ở nhiệt ñộ 027 C  và áp suất 1 
atm vào bình chưa khí ở thể tích 2m3. tính áp suất của khí trong bình khi phít tông ñã thực hiện 
1000 lần nén. Biết nhiệt ñộ trong bình là 042 C . 
                       Giải 
TT1                                                 TT2  
  p1 = 10atm                                    p2 =? 
V1 = nV = 1000.4 = 4000l           V2 = 2m3 = 2000l 
T1 = 300K                                    T2 = 315K 
Áp dụng phương trình trạng thái:   

 1 1 2 2
2

1 2

.
2,1

p V p V
p atm

T T
= ⇒ =  

Bài 5: trong xilanh của một ñộng cơ ñốt trong có 2dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt ñộ 
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 
      TT1TT2  
  p1 = 1atm                                                           p2 =15atm 
 V1 = 2dm3                                                          V2 = 0,2 dm3  
 T1 = 320K                                                             T2 ? 
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Áp dụng phương trình trạng thái:   

 1 1 2 2
2 2

1 2

.
480 207op V p V

T K t C
T T

= ⇒ = ⇒ =  

 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

Câu hỏi 1: Cho ñồ thị thay ñổi trạng thái như hình bên. Nó ñược vẽ sang hệ  

trục p – V thì chọn hình nào dưới ñây: 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 2: Hai quá trình biến ñổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau ñây   

về hai quá trình ñó là ñúng: 

A. Nung nóng ñẳng tích sau ñó dãn ñẳng áp       B. Nung nóng ñẳng tích sau ñó nén ñẳng áp 

C. Nung nóng ñẳng áp sau ñó dãn ñẳng nhiệt      D.  Nung nóng ñẳng áp sau ñó nén ñẳng 
nhiệt 

Câu hỏi 3: Hai quá trình biến ñổi khí liên tiếp cho như hình vẽ câu hỏi 2. Thực hiện quá trình nào 
duy nhất ñể từ trạng thái 3 về trạng thái 1: 

A. Nén ñẳng nhiệt    B. dãn ñẳng nhiệt   C. nén ñẳng áp   D. dãn ñẳng áp 

Câu hỏi 4: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 105N/m2, nhiệt ñộ 270C. Thể tích bình 
xấp xỉ bao nhiêu? 

A. 2,5 lít    B. 2,8 lít    C. 25 lít    D. 27,7 lít 

Câu hỏi 5: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 105N/m, nhiệt ñộ 270C. Nung bình ñến 
khi áp suất khí là 5.105N/m2. Nhiệt ñộ khí sau ñó là: 

A. 1270C   B. 600C    C. 6350C   D. 12270C 

Câu hỏi 6: Nén 10 lít khí ở nhiệt ñộ 270C ñể thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén 
nhanh nên nhiệt ñộ tăng ñến 600C. Áp suất khí ñã tăng bao nhiêu lần: 

A. 2,78     B. 3,2     C. 2,24    D. 2,85 

Câu hỏi 7: Một bình kín dung tích không ñổi 50 lít chứa khí Hyñrô ở áp suất 5MPa và nhiệt ñộ 
370C, dùng bình này ñể bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay ñược bơm ñến áp suất 1,05.105Pa, dung 
tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt ñộ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình ñó bơm ñược bao nhiêu quả 
bóng bay? 

A. 200    B. 150    C. 214    D. 188 

Câu hỏi 8: Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt ñộ 300C thì chiếm thể tích là: 

A. 15,8 lít    B. 12,4 lít    C. 14,4 lít    D. 11,2 lít 

Câu hỏi 9: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pitong cách nhiệt. Mỗi phần có 
chiều dài 30 cm chứa một lượng khí giống nhau ở 270C. Nung nóng một phần lên 100c, còn phần 
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kia làm lạnh ñi 100C thì pitong dịch chuyển một ñoạn là: 

A. 4cm    B. 2cm    C. 1cm    D. 0,5cm 

Câu hỏi 10: Một khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở 270C áp suất 1atm, biến ñổi qua hai quá trình: quá 
trình ñẳng tích áp suất tăng gấp 2 lần; rồi quá trình ñẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lít. Nhiệt ñộ 
sau cùng của khối khí là: 

A. 9000C    B. 810C    C. 6270C    D. 4270C 

Câu hỏi 11: Ở thời kì nén của một ñộng cơ ñốt trong 4 kì, nhiệt ñộ của hỗn hợp khí tăng từ 470C 
ñến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít ñến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt ñầu nén là 
100kPa. Coi hỗn hợp khí như 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 hỏi 12: ðồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển ñồ  
thị trên sang hệ trục tọa ñộ khác thì ñáp án nào mô tả tương ñương: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 13: Phương trình nào sau ñây áp dụng cho cả ba ñẳng quá trình: ñẳng áp, ñẳng nhiệt, 
ñẳng tích của một khối khí lí tưởng xác ñịnh:  

A. pV = const   B. p/T = const    C. V/T = const   D. pV/T = const 
Câu hỏi 14: Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác ñịnh thì: 

A. không phụ thuộc vào nhiệt ñộ    B. tỉ lệ thuận với nhiệt ñộ tuyệt ñối 
C.tỉ lệ thuận với nhiệt ñộ Xenxiut    D. tỉ lệ nghịch với nhiệt ñộ tuyệt ñối 

Câu hỏi 15: Khi làm lạnh ñẳng tích một lượng khí lí tưởng xác ñịnh, ñại lượng nào sau ñây là 
tăng? 

A. Khối lượng riêng của khí   B. mật ñộ phân tử   C. pV    D. V/p 
Câu hỏi 16: Khi làm nóng ñẳng tích một lượng khí lí tưởng xác ñịnh, ñại lượng nào sau ñây 
không ñổi? 

A. n/p    B. n/T    C. p/T    D. nT 
Câu hỏi 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 ñúng giữa ống ngang. Nhiệt  
ñộ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp ñôi nhiệt ñộ tuyệt ñối của  
khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển ñộng như thế nào: 

A. nằm yên không chuyển ñộng    B. chuyển ñộng sang phải   
C. chuyển ñộng sang trái     D. chưa ñủ dữ kiện ñể nhận xét 

Câu hỏi 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 ñúng giữa ống ngang như hình vẽ câu hỏi 17. Nhiệt ñộ trong các 
bình tương ứng là T1 và T2. Tăng nhiệt ñộ tuyệt ñối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ∆T 
như nhau thì giọt Hg sẽ chuyển ñộng như thế nào: 

A. nằm yên không chuyển ñộng    B. chuyển ñộng sang phải    
C. chuyển ñộng sang trái     D. chưa ñủ dữ kiện ñể nhận xét 

Câu hỏi 19: Một lượng khí lí tưởng xác ñịnh biến ñổi theo chu trình như hình vẽ bên.  
Nếu chuyển ñồ thị trên sang hệ trục tọa ñộ (p,V) thì ñáp án nào mô tả tương ñương: 
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Câu hỏi 20: Một lượng khí lí tưởng xác ñịnh biến ñổi theo chu trình như hình vẽ câu hỏi 19. Nếu 
chuyển ñồ thị trên sang hệ trục tọa ñộ (V,T) thì ñáp án nào mô tả tương ñương: 
 
 
 
 
Câu hỏi 21: Một lượng khí lí tưởng xác ñịnh biến ñổi theo chu trình như hình vẽ bên.  
Nếu chuyển ñồ thị trên sang hệ trục tọa ñộ (p,T) thì ñáp án nào mô tả tương ñương: 
  
 
 
 
 
Câu hỏi 22: ðồ thị nào sau ñây không biểu diễn ñúng quá trình biến ñổi của một khối khí lí 
tưởng: 
 
 
 
Câu hỏi 23: Trong một ñộng cơ ñiezen, khối khí có nhiệt ñộ ban ñầu là 320C ñược nén ñể thể tích 
giảm bằng 1/16 thể tích ban ñầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban ñầu. Nhiệt ñộ khối khí 
sau khi nén sẽ bằng: 

A. 970C    B. 6520C    C. 15520C    D. 1320C 
Câu hỏi 24: Một bình chứa khí Hyñrô nén có dung tích 20 lít ở nhiệt ñộ 270C ñược dùng ñể 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 ñộ 170C. Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng: 

A. 10atm    B. 11atm    C. 17atm     D. 100atm 
Câu hỏi 25: Cho ñồ thị quá trình biến ñổi trạng thái của một khối khí như hình vẽ bên.  
Hãy chỉ ra ñâu là nhận xét sai: 

A. ðồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt ñộ tuyệt ñối khi thể tích không ñổi. 
B. ðồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt ñộ tuyệt ñối khi áp suất không ñổi. 
C. ðồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt ñộ không ñổi. 
D. ðồ thị biểu diễn sự biến thiên của nhiệt ñộ tuyệt ñối theo thể tích khi áp suất không ñổi. 

Câu hỏi 26: Một ống nghiệm tiết diện ñều có chiều dài 76cm, ñặt thẳng ñứng chứa một  
khối khí ñến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt ñộ lúc ñầu của khối  
khí là 00C. áp suất khí quyển là 76cmHg. ðể một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải  
ñun nóng khối khí lên ñến nhiệt ñộ: 

A. 300C     B. 500C   C. 700C   D. 900C 
Câu hỏi 27: Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt ñộ tăng thì áp suất của khối khí sẽ: 

A. Giữ không ñổi   B. tăng    C. giảm    D. chưa ñủ dữ kiện ñể kết luận 
Câu hỏi 28: Biết khối lượng mol của cácbon là 12g/mol và hằng số Avogadro là NA = 6,02.1023  
nguyên tử/mol. Khối lượng 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 hỏi 29: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt ñộ T1 và thể tích V1  
ñược biến ñổi theo một chu trình khép kín: dãn ñẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi  
nén ñẳng nhiệt; sau ñó làm lạnh ñẳng tích về trạng thái 1 ban ñầu. Nếu mô tả ñịnh  
tính các quá trình này bằng ñồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa ñộ nào? 
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A. (p,V)    B. (V,T)    C. (p,T)    D. (p,1/V) 
Câu hỏi 30: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt ñộ T1 và thể tích V1 ñược biến ñổi 
theo một chu trình khép kín: dãn ñẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén ñẳng nhiệt; sau ñó làm 
lạnh ñẳng tích về trạng thái 1 ban ñầu. Nhiệt ñộ lớn nhất trong chu trình biến ñổi có giá trị nào: 

A. 1,5T1    B.  2T1     C. 3T1    D. 4,5T1   
ðáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án A B A C D A C B C C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án B C D B D C A D C A 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án D C B B C C B A B A 

 
 
 

Chủ ñề 5: phương trình Clapeyron - Mendeleev  
Câu hỏi 1: Một bình kín có van ñiều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105N/m2 ở 270C. Nung bình 
ñến khi áp suất khí là 5.105N/m2 , khi ñó van ñiều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt 
ñộ vẫn giữ không ñổi khi khí thoát. Sau ñó áp suất giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí thoát ra là bao 
nhiêu: 

A. 0,8 mol    B. 0,2 mol    C. 0,4 mol    D. 0,1mol 

Câu hỏi 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 ñộ bất kì chia cho nhiệt ñộ tuyệt ñối ñó 
D. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt ñộ bất kì  

Câu hỏi 3: Một bình chứa khí oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250kPa và nhiệt ñộ 270C. khối lượng 
khí oxi trong bình là: 

A. 32,1g    B. 25,8g     C. 12,6g    D. 22,4 g 
Câu hỏi 4: Một khí chứa trong một bình dung tích 3 lít có áp suất 200kPa và nhiệt ñộ 160C có 
khối lượng 11g. Khối lượng mol của khí ấy là: 

A. 32g/mol    B. 44 g/mol   C. 2 g/mol    D. 28g / mol 
Câu hỏi 5: Một bình dung tích 5 lít chứa 7g nitơ(N2) ở 20C. Áp suất khí trong bình là: 

A. 1,65 atm   B. 1,28atm    C. 3,27atm    D. 1,1atm 
Câu hỏi 6: Cho khối lượng riêng của không khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không 
khí như một chất khí thuần nhất. Khối lượng mol của không khí xấp xỉ là: 

A. 18g/mol    B. 28g/mol     C. 29g/mol     D. 30g/mol    

Câu hỏi 7: Ở ñộ cao 10km cách mặt ñất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6kPa và nhiệt ñộ vào 
khoảng 320K. Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Khối 
lượng riêng và mật ñộ phân tử của không khí tại ñộ cao ñó 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 hỏi 8: Cho 4 bình có dung tích như nhau và cùng nhiệt ñộ, ñựng các khí khác nhau, bình 1 
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ñựng 4g hiñro, bình hai ñựng 22g khí cacbonic, bình 3 ñựng 7g khí nitơ, bình 4 ñựng 4g oxi. Bình 
khí có áp suất lớn nhất là: 

A. Bình 1    B. bình 2    C. bình 3   D. Bình 4 
Câu hỏi 9: Căn phòng có thể tích 60m3. Tăng nhiệt ñộ của phòng từ 100C ñến 270C. Biết khối 
lượng riêng của không khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3 , áp suất không khí môi trường là 
áp suất chuẩn. Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là: 

A. 2kg    B. 3kg    C. 4kg    D. 5kg 
Câu hỏi 10: Hai bình khí lí tưởng cùng nhiệt ñộ. Bình 2 có dung tích gấp ñôi bình 1, có số phân tử 
bằng nửa bình 1. Mỗi phân tử khí trong bình 2 có khối lượng gấp ñôi khối lượng 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 ñôi 
Câu hỏi 11: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt ñộ 
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 thước của cửa 

Câu hỏi 12: Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối  
lượng m1 và m2 có ñồ thị biến ñổi áp suất theo nhiệt ñộ như 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 hỏi 13: Hai xi lanh chứa cùng một khối lượng của hai chất khí khác nhau có  
khối lượng mol µ1 và µ2 có ñồ thị biến ñổi thể tích theo nhiệt ñộ như 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 hỏi 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 ñộ như ñồ thị bên.  
Kết luận gì về lượng khí trong xi lanh ? 

A. Tăng    B. giảm   C. không ñổi   D. thiếu dữ kiện kết luận 
Câu hỏi 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 ñộ như ñồ thị hình vẽ câu hỏi 14. Kết luận gì về sự biến 
thiên của khối lượng riêng của khí ?  

A. Tăng    B. giảm   C. không ñổi   D. thiếu dữ kiện kết luận 
Câu hỏi 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 hỏi 17: Cho biết khối lượng mol của khí Hêli là 4g/mol. Cho R = 8,31J/mol.K. Ở ñiều kiện 
tiêu chuẩn khối lượng riêng của khí này là: 

A. 0,18g/lít    B. 18g/lít    C. 18kg/m3    D. 18g/m3   
Câu hỏi 18: Một khối cầu cứng có thể tích V chứa một khối khí ở nhiệt ñộ T. Áp suất của khối khí 
là p. Có bao nhiêu mol khí Hêli trong khối cầu: 

A.      B.    C.    D.   

Câu hỏi 19: Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp ñôi áp suất ở 
bình B. Dung tích của bình B gấp ñôi bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt ñộ 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 như nhau 
D. Mật ñộ nguyên tử ở hai bình như nhau 

Câu hỏi 20: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt ñộ T1 và thể tích V1 ñược biến ñổi 
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theo một chu trình khép kín: dãn ñẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén ñẳng nhiệt; sau ñó làm 
lạnh ñẳng tích về trạng thái 1 ban ñầu. Áp suất lớn nhất trong chu trình biến ñổi có giá trị: 

A. 1,5p1      B. 2p1   C. 3p1    D. không xác ñịnh ñược vì thiếu dữ kiện 
ðÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án B C A B D C A A D C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án C B A B D B A C C A 

 
 

ðỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP (THỜI GIAN30’) 
HỌ VÀ TÊN :…………………………………..THPT:…………………. 

  1. Taäp hôïp 3 thoâng soá naøo sau ñaây xaùc ñònh traïng thaùi cuûa moät löôïng khí xaùc ñònh.  
 A. Aùp suaát, nhieät ñoä, khoái löôïng.  B. Aùp suaát, theå tích, khoái löôïng.  
 C. Aùp suaát, nhieät ñoä, theå tích.  D. Theå tích, khoái löôïng, aùp suaát.  
  2. Moät vaät ñöôïc neùm ngang töø ñoä cao h, trong quaù trình vaät chuyeån ñoäng thì:  
 A. Ñoäng naêng khoâng ñoåi, theá naêng giaûm.  B. Ñoäng naêng vaø theá naêng 
ñeàu taêng.   
 C. Ñoäng naêng taêng, theá naêng giaûm.  D. Ñoäng naêng vaø theá naêng ñeàu giaûm.  
  3. Neùn ñaúng nhieät töø theå tích 10 lít ñeâ 1n theå tích 4 lít thì aùp suaát cuûa khí taêng leân bao 
nhieâu laàn:?  
 A. 2.5 laàn.  B. 1.5 laàn.  C. 3 laàn.  D. 2 laàn.  
  4. Khi giöõ nguyeân theå tích nhöng taêng nhieät ñoä thì aùp suaát cuûa khí.  
 A. Khoâng keát luaän ñöôïc. B. Giaûm.  C. Khoâng ñoåi.   D. Taêng.  
  5. Choïn caâu sai:  
Moät vaät ñang chuyeån ñoäng luoân coù:  
 A. Ñoäng löôïng.  B. Theá naêng.  C. Cô naêng.  D. Ñoäng naêng.  
  6. Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng:  
 A. Ñuùng cho moïi tröôøng hôïp B. Chæ ñuùng cho heä kín vaø va chaïm hoaøn toaøn 
ñaøn                       hoài   
 C. Ñuùng cho moïi heä kín.  D. Chæ ñuùng cho heä kín vaø va chaïm khoâng ñaøn 
hoài.  
  7. Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng phaùt bieåu:  
 A. Ñoäng löôïng cuûa moät heä laø ñaïi löôïng baûo toaøn.   
 B. Ñoäng löôïng cuûa moät heä coâ laäp coù ñoä lôùn khoâng ñoåi.   
 C. Ñoäng löôïng cuûa moät heä coâ laäp laø ñaïi löôïng baûo toaøn.   
 D. Ñoäng löôïng laø ñaïi löôïng baûo toaøn.  
  8. Vaät coù khoái löôïng 1kg ñöôïc thaû rôi töø ñoä cao 20m. tính ñoä giaûm theá naêng sau khi vaät 
rôi 1s. Laáy g = 10m/s2.  
 A. 100J.  B. 25J.  C. 70J.  D. 50J.  
  9. Khi neùn ñaúng nhieät thì:  
 A. Soá phaân töû trong moät ñôn vò theå tích khoâng ñoåi.   
 B. Taát caû ñeàu khoâng xaûy ra.   
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 C. Soá phaân töû trong moät ñôn vò theå tích giaûm tæ leä nghòch vôùi aùp suaát.   
 D. Soá phaân töû trong moät ñôn vò theå tích taêng tæ leä thuaän vôùi aùp suaát.  
  10. Bieåu thöùc naøo sau ñaây khoâng phuø hôïp vôùi ñònh luaät Boâi-lô-Marioát:  
 A. P.V= Const.  B. P ~ 1/V.  C. P1V1 = P2V2.  D. P ~V.  
  11. Neùn ñaúng nhieät töø theå tích 9 lít ñeán theå tích 6 lít thì thaáy aùp suaát cuûa khí taêng leân moät 
löôïng 50 pa. hoûi aùp suaát ban ñaàu cuûa khí laø bao nhieâu?.  
 A. 2.5 pa.  B. 25 pa.  C. 10 pa.  D. 100 pa.  
  12. Choïn phaùt bieåu sai:  
 A. Coâng cuûa löïc ñaøn hoài phuï thuoäc vaøo daïng ñöôøng ñi cuûa vaät chòu löïc   
 B. Coâng cuûa löïc masat phuï thuoäc vaøo daïng ñöôøng ñi cuûa vaät   
 C. Coâng cuûa troïng löïc coù theå coù giaù trò aâm hoaëc döông   
 D. Coâng cuûa löïc masat phuï thuoäc vaøo daïng ñöôøng ñi cuûa vaät chòu löïc  
  13. Bieát theå tích cuûa moät khoái löôïng khí khoâng ñoåi. Chaát khí ôû nhieät ñoä 200C coù aùp suaát 
p1. Phaûi ñun noùng chaát khí leân nhieät ñoä bao nhieâu ñeå aùp suaát taêng leân 3 laàn.  
 A. 8190K.  B. 8790C.  C. 8790K.  D. 8190C.  
  14. Moät vaät ñöôïc neùm thaúng ñöùng leân cao, vaät ñaït ñoä cao cöïc ñaïi thì taïi ñoù:  
 A. Ñoäng naêng baèng nöõa theá naêng.  B. Ñoäng naêng cöïc ñaïi, theá naêng cöïc tieåu.   
 C. Ñoäng naêng baèng theá naêng.  D. Ñoäng naêng cöïc tieåu, theá naêng cöïc ñaïi.  
  15. Döôùi taùc duïng cuûa löïc F, vaät coù khoái löôïng 10kg taêng vaän toác töø 2 m/s ñeán 10m/s sau 
khi ñi ñöôïc moät quaõng ñöôøng 20m. Ñoä lôùn  cuûa löïc F laø:  
 A. 24N.  B. 26N.  C. 22N.  D. 100J.  
  16. Moät vaät coù khoái löôïng 20kg chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 40cm/s thì ñoäng löôïng cuûa vaät 
(kgm/s) laø:  
 A. 2kgm/s.  B. 8kgm/s.  C. 80kgm/s.  D. 5kgm/s.  
  17. Bieåu thöùc tính coâng cuûa moät löïc:  
 A. A = F.S  B. A = F.S.Cosα   C. A = F.S.sinα   D. A = mgh  
  18. Choïn caâu ñuùng:  
 A. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng voâ höôùng khoâng aâm.   
 B. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng voâ höôùng coù theå döông hoaëc aâm hoaëc baèng khoâng.   
 C. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng coù höôùng.   
 D. Ñoäng naêng laø ñaïi löôïng voâ höôùng coù theå döông hoaëc aâm.  
  19. Moät vaät ñöôïc neùm thaúng ñöùng töø döôùi leân, trong quaù trình vaät chuyeån ñoäng töø döôùi 
leân thì:  
 A. Ñoäng naêng giaûm theá naêng khoâng ñoåi.  B. Ñoäng naêng taêng, theá 
naêng giaûm.   
 C. Ñoäng naêng taêng theá naêng khoâng ñoåi.  D. Ñoäng naêng giaûm, theá 
naêng taêng.  
  20. Moät khoái khí coù theå tích 10 lít, aùp suaát 2at, ôû nhieät ñoä 270C. phaûi nung noùng chaát khí 
ñeán nhieät ñoä bao nhieâu ñeå theå tích cuûa khí taêng leân 2 laàn vaø aùp suaát 5at.  
 A. 12270K.  B. 15000K.  C. 15000C.  D.  12270C.  
  21. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu thì:  
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 A. Xung cuûa hôïp löïc baèng khoâng  B. Taát caû ñeàu ñuùng.   
 C. Ñoä bieán thieân cuûa ñoäng löôïng baèng khoâng.  D. Ñoäng löôïng cuûa vaät 
khoâng ñoåi  
  22. Choïn caâu ñuùng:  
 A. Coâng laø ñaïi löôïng voâ höôùng coù giaù trò döông hoaëc aâm.   
 B. Coâng laø ñaïi löôïng voâ höôùng döông.   
 C. Coâng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, aâm.   
 D. Coâng laø ñaïi löôïng coù höôùng.  
  23. Trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây ñoäng naêng cuûa vaät  thay ñoåi.  
 A. Vaät chuyeån ñoäng cong.  B. Vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.   
 C. Vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu.  D. Vaät chuyeån ñoäng vôùi gia toác khoâng ñoåi.  
  24. Ñôn vò naøo laø ñôn vò cuûa coâng?  
 A. Km B. Kwh  C. Kgm  D. Kw  
  25. Heä thöùc naøo sau ñaây laø cuûa ñònh luaät Boâi-lô-Mariot.  
 A. P/V = Const.  B. V/P = Const.  C. P1V2 = P2V1.  D. PV = Const.  
  26. Quaù trình naøo sau ñaây laø ñaúng quaù trình.(quaù trình ñaúng nhieät).  
 A. Ñun noùng khí trong moät bình ñaäy kín.   
 B. Taát caû caùc qua trình laø ñaúng quaù trình.   
 C. Ñun noùng khí trong moät xilanh, khí nôû ra ñaây pit-toâng chuyeån ñoäng.  
 D. Khoâng khí trong quaû boùng bò phôi naéng, noùng leân laøm khí nôû ra.  
  27. Neáu 2 vaät chæ töông taùc vôùi nhau thì:  
 A. Ñoäng löôïng cuûa heä vaät luoân thay ñoåi   
 B. Ñoäng löôïng cuûa moãi vaät vaø caû heä luoân khoâng thay ñoåi   
 C. Ñoäng löôïng cuûa heä vaät luoân khoâng thay ñoåi  
 D. Ñoäng löôïng cuûa moãi vaät luoân khoâng thay ñoåi  
  28. Choïn caâu ñuùng nhaát:  
 A. Ñoäng löôïng laø ñaïi löôïng baûo toaøn.   
 B. Ñoäng löôïng laø moät veùc tô cuøng höôùng vôùi vaän toác cuûa vaät.   
 C. Ñoäng löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng.   
 D. Ñoäng löôïng laø ñaïi löôïng coù höôùng.  
  29. Moät vaät tröôït khoâng vaän toác ñaàu töø ñænh cuûa moät maët phaúng nghieâng moät goùc α  so 
vôùi phöông ngang. Ñaïi löôïng naøo khoâng ñoåi khi vaät tröôït.  
 A. Gia toác.  B. Ñoäng naêng.  C. Ñoäng löôïng.  D. Theá naêng.  
  30. Ñôn vò naøo sau ñaây khoâng phaûi laø ñôn vò cuûa coâng.  
 A. KJ.  B. N.m.  C. HP.  D. W.h.  
 

CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ 
 
 
  
 

CHỦ ðỀ 1: BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN 
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Họ và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. 
 
 
A. Phương pháp giải bài toán về biến dạng do lực gây ra ( biến dạng cơ) 
 - Công thức tính lực ñàn hồi: 
  Fñh = k l∆  ( dùng công thức này ñể tìm k)  

 Trong ñó: k = E
0

S

l
 ( dùng công thức này ñể tìm E, S). 

 k ( N/m) ñộ cứng ( hệ số ñàn hồi). 
 E ( N/m2 hay Pa) : goïi laø suaát ñaøn hoài hay suaát Y-aâng.  
 S (m2) : tiết diện. 
 lo (m): chiều dài ban ñầu 

 - ðộ biến dạng tỉ ñối: 
0

l F

l SE

∆
=  

 - Diện tích hình tròn: 
2

4

d
S π=  (d (m) ñường kính hình tròn) 

Nhớ: ñộ 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, ñường kính 0,75mm. Khi kéo bằng 1 lực 30N thì sợi 
dây dãn ra thêm 1,2mm. 
a. Tính suất ñàn hồi của sợi dây. 
b. Cắt dây thành 3 phần bằng nhau rồi kéo bằng 1 lực 30N thì ñộ dãn ra là bao nhiêu? 

Giải 
 
- Vì ñộ lớn lực tác dụng vào thanh bằng ñộ lớn lực ñàn hồi nên: 

= = ∆ = ∆
0

. . .
dh

s
F F k l E l

l
 

với π
=

2.

4

d
s nên π ∆

=
2.

. .
4

o

ld
F E

l
 

( )π − −
⇒ = = =

∆
100

2 2
3 3

4 . 4.30.2
11,3.10

. . 3,14. 0,75.10 .1,2.10

Fl
E Pa

d l
 

b. Khi cắt dây thành 3 phần bằng nhau thì mỗi phần dây có ñộ cứng gấp 3 lần so với dây ban ñầu. 
nếu kéo dây cũng bằng lực 30N thì ñộ dãn sẽ giảm ñi 3 lần 0,4l mm→ ∆ =  

Bài 2: a.Ph¶i treo mét vËt cã khèi l−îng b»ng bao nhiªu vµo mét lß xo cã hÖ sè ®µn håi k =  
250N/m ®Ó nã d·n ra l∆ = 1cm. LÊy g = 10m/s2. 
b.Mét sîi d©y b»ng ®ång thau dµi 1,8 m cã ®−êng kÝnh 0,8 mm. Khi  bÞ kÐo b»ng mét lùc 25N th× 
thanh d·n ra mét ®o¹n b»ng 1mm. X¸c ®Þnh suÊt l©ng cña ®ång thau. 

Gi¶i 

a. T×m khèi l−îng m 

VËt m chÞu t¸c dông cña träng lùc 
P
ur

vµ lùc ®µn håi F
ur
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Ta cã: P F+
r r

=0 (ë tr¹ng th¸i c©n b»ng) 

Suy ra: P = F 

Víi P = mg vµ F k l= ∆  

Nªn 
∆

= ∆ ⇒ =
k l

mg k l m
g

 

 = =
250.0,01

0,25
10

m kg  

(Víi k = 250N/m; l∆ =1cm =0,01m ; g=10m/s2) 

b. T×m suÊt Young E? 

XÐt d©y ®ång thau chÞu t¸c dông cña lùc kÐo kF
r

 vµ lùc ®µn håi F
r

. 

 ë tr¹ng th¸i c©n b»ng: kF F=  

Mµ: π= ∆ = =
2

0

,
4

S d
F k l víi k E S

l
 

Nªn: 
π

= ∆ =
2

04 k

d
F E l F

l
 

Suy ra: 0
2

4 kF l
E

d lπ
=

∆
 

Víi Fk = 25 N; l0 =1,8m; d = 0,8mm =8.10-4 m ; l∆ =10-3 m 

Nªn: 
( )− −

= = 10

24 3

4.25.1,8
8,95.10

3,14 8.10 .10
E Pa  

Bài 3:Mét thanh thÐp dµi 4m, tiÕt diÖn 2cm2. Ph¶i t¸c dông lªn thanh thÐp mét lùc kÐo b»ng bao 
nhiªu ®Ó thanh dµi thªm 1,5mm? Cã thÓ dïng thanh thÐp nµy ®Ó treo c¸c vËt cã träng l−îng b»ng 
bao nhiªu mµ kh«ng bÞ ®øt? BiÕt suÊt Young vµ giíi h¹n h¹n bÒn cña thÐp lµ 2.1011Pa vµ 
6,86.108Pa. 

Gi¶i 

Ta cã: F k l= ∆  (1) 

Vµ 
0

S
k E

l
=   (2) 

Thay (2) vµo (1) suy ra: 0

l
F ES

l

∆
=

 

−
−= × × =

3
11 4 310

2.10 2.10 1,5 15.10
4

F
(N) 

Thanh thÐp cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc c¸c träng lùc nhá h¬n Fb σ −〈 = = ×8 46,86.10 2.10b bP F S  P <137200 N 
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Bài 4: một dây thép có chiều dài 2,5m, tiết diện 0,5mm2, ñược kéo căng bởi một lực 80N thì thanh 
thép dài ra 2mm. tính: 
a. Suất ñàn hồi của sơi dây. 
b. Chiều dài của dây thép khi kéo bởi lực 100N, coi tiết diện day không ñổi. 
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 ñồng thau dài 10cm, suất ñàn 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 ñi một nửa thì bán kính tiết diện phải là bao nhiêu ñể chiều dài của thanh vẫn 
là không ñổi. 
Giải 
- 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 Eπ −= ∆ ⇒ ∆ = = = =  

Vậy: 0 10 0,08 9,92l l l cm= − ∆ = − =  

b. Bán kính của thanh khi /

2

F
F =  

- 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 ñổi: /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
= ⇒ = ⇒ = ⇒ = = =  

 
 
 

 
CHỦ ðỀ 2: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 

 
A. Phương pháp giải bài toán về biến dạng do nhiệt gây ra ( biến dạng nhiệt) 
1. Sự nở dài 
 - Công thức tính ñộ nở dài 
     ∆ l  = l  - l 0 = α l 0 ∆ t 
Với 0l  là chiều dài ban ñầu tại t0 

- .Công thức tính chiều dài tại 0t C   
      (1 . )ol l tα= + ∆   

Trong ñó: α  : Heä soá nôû daøi (K-1). 
2. sự nở khối 
  - Công thức ñộ nở khối  
   ∆V=V–V0 = β V0 ∆ t 
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 - Công thức tính thể tích tại 0t C  
    V = Vo(1 + . )tβ ∆  
    Với V0 là thể tích ban ñầu tại t0 
* Nhớ: β  = 3α   : Heä soá nôû khoái ( 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 ∆+= α  
- Chiều dài của thanh kẽm ở 1000C là: 
         )1(0 tll kk ∆+= α  
- Theo ñề bài ta có: 
         1=− sk ll  
⇔ )1(0 tl k ∆+ α - )1(0 tl s∆+ α  = 1 

  ⇔ tl k ∆α(0 - )ts∆α  =1 ⇔ =
∆−

=
t

l
sk )(

1
0 αα

0,43 (m) 

 
Bài 2: Một dây nhôm dài 2m, tiết diện 8mm2 ở nhiệt ñộ 20oC. 
a. Tìm lực kéo dây ñể nó dài ra thêm 0,8mm. 
b. Nếu không kéo dây mà muốn nó dài ra thêm 0,8mm thì phải tăng nhiệt ñộ của dây lên ñến bao 
nhiêu ñộ? Cho biết suất ñàn hồi và hệ sô nở dài tương ứng của dây là E = 7.1010Pa; 5 12,3.10 Kα − −=  

Giải 
 
- Lực kéo ñể dây dài ra thêm 0,8mm. 

Ta có: 
−

−= = ∆ = =
6

10 38.10
. . 7.10 . .0.8.10 224

2dh

o

S
F F E l N

l
 

b. Ta có: 

( )α
α

−

−

∆
∆ = − ⇒ = + = + =

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 ñầu dây thép ñường kính 1,5mm có treo một quả nặng. Dưới tác dụng của quả nặng 
này, dây thép dài ra thêm một ñoạn bằng khi nung nóng thêm 30oC. Tính khối lượng quả nặng. 
Cho biết 6 1 1112.10 , 2.10K E Paα − −= = . 

Hướng dẫn 
ðộ dãn của sợi dây: α∆ = ∆.

o
l l t  

Ta có: 

( )α
α

−

−∆
∆

= = = ∆ ⇒ = = = =

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 ñặt vào thanh thép với tiết diện S = 10cm2 ñể không cho thanh thép dãn nở khi 
bị ñốt nóng từ 20oC lên 50oC , cho biết 6 1 1112.10 , 2.10K E Paα − −= = . 

Hướng dẫn 
Ta có: α∆ = ∆.

o
l l t  
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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
α α − −= ∆ = ∆ = ∆ = =  

Bài 5: Tính ñộ dài của thanh thép và thanh ñồng ở 0oC sao cho ở bất kỳ nhiệt ñộ nào thanh thép 
cũng dài hơn thanh ñồng 5cm.Cho hệ số nở dài của thép và ñồng lần lượt là 5 11,2.10 K− − và 

5 11,7.10 K− − . 
Giải 
- Gọi 01l , 02l là chiều dài của thanh thép và thanh ñồng tại 00 C  
Ta có: 01 02 5l l cm− =  (1) 
 - Chiều dài của thanh thép và ñồng tại ot C là 

1 01 1

2 02 2

(1 )

(1 )

l l t

l l t

α
α

= +

= +
Theo ñề thì 01 02 1 2 01 02 01 1 02 2.l l l l l l l t l tα α− = − = − + −  

Nên 02 1
02 2 01 1

01 2

12

17

l
l l

l

αα α
α

= ⇒ = =  (2) 

Từ (1) và (2), ta ñược: 01 17l cm=  và 02 12l cm=  
 
 

 
CHỦ ðỀ 3: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

 
A. Các dạng bài tập và phương pháp giải 
Dạng 1: Tính toán các ñại lượng trong công thức lực căng bề mặt chất lỏng 
   - Lực căng bề mặt chất lỏng: 
            F = σ l  

    σ (N/m) : Heä soá caêng beà maët.  
    l  (m) chiều dài của ñường giới hạn có sự tiếp xúc giữa chất lỏng và chất rắn. 
Chú ý: cần xác ñịnh bài toán cho mấy mặt thoáng. 
Dạng 2: Tính lực cần thiết ñể nâng vật ra khỏi chất lỏng 
- ðể nâng ñược: kF P f> +  
- Lực tối thiểu: kF P f= +  
   Trong ñó: P =mg là trọng lượng của vật 
   f  là lực căng bề mặt của chất lỏng 
Dạng 3: Bài toán về hiện tượng nhỏ giọt của chất lỏng 
- ðầu tiên giọt nước to dần nhưng chưa rơi xuống.  
- ðúng lúc giọt nước rơi:  
       P F=  
    .mg lσ⇔ = ( l là chu vi miệng ống) 

    
1 .

.

V D g d

V
Dg d

n

σπ

σπ

⇔ =

⇔ =
 

 Trong ñó: n là số giọt nước, V( m3) là thể tích nước trong ống, D(kg/m3) là khối lượng riêng chất 
lỏng, d (m) là ñường kính miệng ống 
B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Một cộng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một 
bên mặt nước của cộng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào 
cộng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là 
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3 3
1 273.10 / , 40.10 /N m N mσ σ− −= =  

Giải 
- Giả sử bên trái là nước,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

ur uur

của nước và nước xà phòng. 
- Gọi l là chiều dài cộng rơm: 
Ta có:  
              

1 1 2 2
. , .F l F lσ σ= =  

Do 
1 2

σ σ> nên cộng rơm dịch chuyển về phía nước. 
- Hợp lực tác dụng lên cộng rơm: 
   F = F1 – F2 = (73 – 40).10-3.10.10-2 =  33.10-4N. 
Bài 2: Cho nước vào một ống nhỏ giọt có ñường kính miệng ống d = 0,4mm. hệ số căng bề mặt 
của nước là 373.10 /N mσ −= . Lấy g = 9,8m/s2. Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống. 

Giải 
- Lúc giọt nước hình thành, lực căng bề mặt F ở ñầu ống kéo nó lên là . . .F l dσ σ π= =  
- Giọt nước rơi khỏi ống khi trọng lượng giọt nước bằng lực căng bề mặt:     F = P 

σ πσ π
− −

−⇔ = ⇒ = = = =
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 rượu rồi kéo lên. Tính lực 
tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rượu là 
24.10-3N/m và g = 9,8m/s2. 
Giải 
Lực kéo cần thiết ñể nâng khung lên: kF mg f= +  
Ở ñây 2 .f lσ= nên 3 3 12 . 5.10 .9,8 2.24.10 .4.10 0,068kF mg l Nσ − − −= + = + =  
Bài 4: Có 20cm3 nước ñựng trong một ống nhỏ giọt có ñường kính ñầu mút là 0,8mm. Giả sử 
nước 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 sσ = = =  
                                        Giải 

- Khi giọt nước bắt ñầu rơi: 1 1 1. .P F m g l V Dg lσ σ= ⇔ = ⇔ = 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

σπ
σ π

−

−= ⇒ = = =  giọt 

 
 

 
CHỦ ðỀ 4: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 

 
A. Phương pháp giải bài tập về sự chuyển thể các chất 
 1. Công thức tính nhiệt nóng chảy 
            Q = λ m     (J) 
    m (kg) khoái löôïng. 
 λ (J/kg) : Nhieät noùng chaûy rieâng. 
 2. Công thức tính nhiệt hóa hơi 
           Q = Lm 
L(J/kg) : Nhieät hoaù hôi rieâng 
m (kg) khối lượng chất lỏng. 
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 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 lượng thu vào hoặc tỏa ra trong 
quá trình chuyển thể Q = λ m và Q = L.m ñều ñược tính ở một nhiệt ñộ xác ñịnh, còn công thức Q 
= m.c (t2 – t1) ñược dùng khi nhiệt ñộ thay ñổi. 
B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Người ta thả một cục nước ñá khối lượng 80g ở 0oC vào một cốc nhôm ñựng 0,4kg  nước ở 
20oC ñặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là 0,20kg. Tính nhiệt ñộ của nước trong 
cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước ñá là 3,4.105J/kg. Nhiệt dung 
riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước lăJ/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt ñộ do nhiệt truyền ra 
bên ngoài nhiệt lượng kế. 

Giải 
 
- Gọi t là nhiệt ñộ của cốc nước khi cục ñá tan hết. 
 
- Nhiệt lượng mà cục nước ñá thu vào ñể tan thành nước ở toC là. 
       tmcmQ nñnñnñ ...1 += λ   
- Nhiệt lượng mà cốc nhôm và nước tỏa ra cho nước ñá là.  )(.)(. 112 ttmcttmcQ nnAlAl −+−=  
 
- Áp dụng ñịnh luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. 
          Q1 = Q2  
 Ct o5,4=⇒  
Bài 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước ñá ở -10oC chuyển thành nước ở 0oC. Cho biết 
nhiệt dung riêng của nước ñá là 2090J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước ñá 3,4.105J/kg. 
                                                 Giải 
- Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước ñá ở -10oC chuyển thành nước ñá ở 0oC là: 
      Q1 = m.c.∆t = 104500J 
- Nhiệt lượng cần cung cấp ñể 5kg nước ñá ở 0oC chuyển thành nước ở 0oC là: 
         Q2 = λ.m = 17.105J 
- Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước ñá ở -10oC chuyển thành nước ở 0oC là: 
     Q = Q1 + Q2 = 1804500J 
Bài 3: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước ở 25oC  chuyển thành hơi ở 100oC. Cho biết 
nhiệt dung riêng của nước 4180J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106J/kg. 
                                               Giải 
- Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước ở 25oC tăng lên 100oC là: 
      Q1 = m.c.∆t = 3135KJ 
- Nhiệt lượng cần cung cấp ñể 10kg nước ñá ở 100oC chuyển thành hơi nước ở 100oC là: 
         Q2 = L.m = 23000KJ 
- Nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước ñá ở 25oC chuyển thành hơi nước ở 100oC là: 
     Q = Q1 + Q2 = 26135KJ 
Bài 4: Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp ñể làm cho 0,2kg  nước ñá ở -20oC tan thành nước và 
sau ñó ñược tiếp tục ñun sôi ñể biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100oC. Nhiệt nóng chảy riêng của 
nước ñá là 3,4.105J/kg, nhiệt dung riêng của nước ñá là 2,09.103J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước 
4,18.103J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106J/kg. 

Giải 
- Nhiệt lượng cần phải cung cấp ñể làm cho một cục nước ñá có khối lượng 0,2kg ở -20oC tan 
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thành nước và sau ñó tiếp tục ñun sôi ñể biến hoàn toàn thành  hơi nước ở 100oC. 
( ) ( )0 1 2 1

. . . . . . 619,96
d n

Q c m t t m c m t t L m kJλ= − + + − + =  

Bài 5: lấy 0,01kg hơi nước ở 1000C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa 0,2kg nước ở 
9,50C. nhiệt ñộ cuối cùng là 400C, cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4180J/kg.K. Tính nhiệt 
hóa hơi của nước. 
                      Giải 
- Nhiệt lượng tỏa ra khi ngưng tụ hơi nước ở 1000C thành nước ở 1000C. 

1 1. 0,01.Q L m L= =  
- Nhiệt lượng tỏa ra khi nước ở 1000C thành nước ở 400C 

2 (100 40) 0,01.4180(100 40) 2508Q mc J= − = − =  
- Nhiệt lượng tỏa ra khi hơi nước ở 1000C biến thành nước ở 400C 

1 2 0,01 2508Q Q Q L= + = +    (1) 
- Nhiệt lượng cần cung cấp ñể 0,2kg nước từ 9,50C thành nước ở 400C. 

3 0, 2.4180(40 9,5) 25498Q J= − =  (2) 
- Theo phương trình cân bằng nhiệt: (1) = (2) 
  Vậy 0,01L +2508 = 25498 
   Suy ra: L = 2,3.106 J/kg. 
 

 
CHỦ ðỀ 5: ðỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 

 
A. Phương pháp giải các bài toán về ñộ ẩm không khí 
- ðộ ẩm tỉ ñối của không khí: 

      f = 
A

a .100% 

  Hoặc f = 
bhp

p .100% 

- ðể tìm áp suất bão hòa pbh  và ñộ ẩm cực ñại A, ta dựa vào bảng 39.1 sgk. 
- Khối lượng hơi nước 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 ñộ ẩm tỉ ñối là 60%. Nếu trong phòng có 
150g nước bay hơi thì ñộ ẩm tỉ ñối của không khí là bao nhiêu? Cho biết nhiệt ñộ trong phòng là 
25oC và khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 23g/m3. 

Giải 
 - ðộ ẩm cực ñại của không khí ở 25oC là A = 23g/m3. 
 - ðộ ẩm tuyệt ñối của không khí lúc ñầu a1 = f1.A = 13,8g/m3. 
 - Khối lượng hơi nước trong không khí tăng thêm 150g nên ñộ ẩm tuyệt ñối tăng thêm: 

3150
3 /

50
a g m∆ = =  

 Vậy ñộ ẩm tỉ ñối của không khí là: 

1
2 73

a a
f

A

+ ∆
= = % 

Bài 2: Phòng có thể tích 40cm3. không khí trong phòng có ñộ ẩm tỉ ñối 40%. Muốn tăng ñộ ẩm lên 
60% thì phải làm bay hơi bao nhiêu nước? biết nhiệt ñộ là 20oC và khối lượng hơi nước bão hòa là 
Dbh = 17,3g/m3. 

Giải 
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 - ðộ ẩm tuyệt ñối của không khí trong phòng lúc ñầu và lúc sau: 
    - a1 = f1.A = f1.Dbh = 6,92g/m3. 
 
   - a2 = f2.A = f2.Dbh = 10,38g/m3 
 - Lượng nước 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 ñộ 200C và có ñộ ẩm tương ñối là 80%. Tính lượng 
hơi nước có trong phòng, biết ñộ ẩm cực ñại ở 200C là 17,3g/m3. 
Giải 
- Lượng hơi nước có trong 1m3 là: a = f.A = 0,8.17,3 = 13,84g 
- Lượng hơi nước có trong phòng là: m= a.V = 13,84.60 = 830,4g. 
  
 
 

§Ò kiểm tra       (chÊt r¾n vµ chÊt láng) 
Họ và tên:..............................................ñiểm: .................................. 

Bµi 1. VËt r¾n tinh thÓ cã ®Æc tÝnh nµo sau ®©y? 
A. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh dÞ h−íng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 
B. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng h−íng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 

     C. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng h−íng hoÆc dÞ h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c 
®inh. 
      D. Cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng h−íng hoÆc dÞ h−íng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c 
®Þnh. 
Bµi 2. VËt nµo sau ®©y kh«ng cã cÊu tróc tinh thÓ? 

A. ChiÕc cèc thuû tinh. B. H¹t muèi ¨n. C. Viªn kim c−¬ng. D. MiÕng th¹ch anh. 
Bµi 3. Khi so s¸nh ®Æc tÝnh cña vËt r¾n ®¬n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh, kÕt luËn nµo sau ®©y lµ 
®óng? 

A. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ h−íng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh cßn vËt 
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 
B. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng h−íng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh, vËt 
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 
C. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c 
®Þnh, vËt r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ h−íng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 
D VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh, 
vËt r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 

Bµi 4. Khi nãi vÒ m¹ng tinh thÓ ®iÒu nµo sau ®©y sai? 
A. TÝnh tuÇn hoµn trong kh«ng gian cña tinh thÓ ®−îc biÓu diÔn b»ng m¹ng tinh thÓ . 
B. Trong m¹ng tinh thÓ, c¸c h¹t cã thÓ lµ ion d−¬ng , ion ©m, cã thÓ lµ nguyªn tö hay ph©n tö. 
C. M¹ng tinh thÓ cña tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu cã h×nh d¹ng gièng nhau.  
D. Trong m¹ng tinh thÓ, gi÷a c¸c h¹t ë nót m¹ng lu«n cã lùc t−¬ng t¸c, lùc t−¬ng t¸c nµy cã t¸c 
dông duy tr× cÊu tróc m¹ng tinh thÓ. 

Bµi 5. C¸c vËt r¾n ®−îc ph©n thµnh c¸c lo¹i nµo sau ®©y? 
A. VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh. B. VËt r¾n dÞ h−íng vµ vËt r¾n ®¼ng h−íng . 
C. VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n ®a tinh thÓ . D. VËt v« ®Þnh h×nh vµ vËt r¾n ®a tinh thÓ. 
Chän côm tõ thÝch hîp trong c¸c côm tõ sau 
A. Tinh thÓ B. §¬n tinh thÓ. C. §a tinh thÓ  D. M¹nh tinh thÓ 
§iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u 6,7 8, 9 vµ 10 cho ®óng ý nghÜa vËt lý. 

Bµi 6. VËt r¾n àààààààààà.. Cã tÝnh ®¼ng h−íng. 
Bµi 7. Viªn kim c−¬ng lµ vËt r¾n cã cÊu tróc ààààààà.. 
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Bµi 8. Mçi vËt r¾n àà..®Òu cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh 
Bµi 9. NÕu mét vËt ®−îc cÊu t¹o tõ nhiÒu tinh thÓ nhá liªn kÕt nhau mét c¸ch hçn ®én, ta nãi vËt 
r¾n ®ã lµ vËt r¾nààààà. . 
Bµi 10. C¸c vËt r¾n v« ®Þnh h×nh kh«ng cã cÊu trócààààààà... 
Bµi 11. D−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc, sù thay ®æi h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña vËt r¾n ®−îc gäi lµ : 

  A. BiÕn d¹ng kÐo.       B.  BiÕn d¹ng nÐn.        
C.  BiÕn d¹ng ®µn håi hoÆc biÕn d¹ng dÎo.       D.  BiÕn d¹ng c¬. 

Bµi 12. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ hÖ sè ®µn håi k ( hay ®é cøng ) cña  thanh thÐp? ( S : 
tiÕt diÖn ngan, l0 ®é dµi ban ®Çu cña thanh ). 
 A. TØ lÖ thuËn víi S , tØ lÖ thuËn víi l0 . B. TØ lÖ thuËn víi S, tØ lÖ nghÞch víi l0 . 
 C. TØ lÖ nghÞch víi S, tØ lÖ thuËn víi l0 . D. TØ lÖ nghÞch víi S , tØ lÖ nghÞch víi l0. 
Bµi 13. Mét thanh r¾n h×nh trô trßn cã tiÕt diÖ S, ®é dµi ban ®Çu l0 , lµm b»ng chÊt cã suÊt ®µn håi 
E, biÓu thøc nµo sau ®©y cho phÐp x¸c ®Þnh hÖ sè ®µn håi ( k ) cña thanh? 

 A. k = ES l0  B. k = E 
S

l0  C. k = E 
0l

S
 D. k = 

E

Sl0   

       Chän côm tõ thÝch hîp trong c¸c côm tõ sau: 
       A. KÐo B. NÐn   C. C¾t   D. Uèn 
      §Ó ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u 4,5, 6, 7 vµ 8. 
Bµi 14. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng ..........khi mét ®Çu thanh ®−îc gi÷ cè ®Þnh, cßn  ®Çu kia cña    
thanh chÞu t¸c dông cña mét lùc vu«ng gãc víi trôc cña thanh lµm thanh bÞ cong ®i. 
Bµi 15. Khi thanh r¾n chÞu t¸c dông cña hai lùc ng−îc h−íng lµm cho c¸c tiÕt diÖn tiÕp gi¸p nhau 
cña thanh tr−ît song song víi nhau, ta nãi thanh bÞ biÕn d¹ng............... 
Bµi 16. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng sao cho chiÒu dµi ( theo ph−¬ng cña lùc ) t¨ng cßn chiÒu réng ( 
vu«ng gãc víi ph−¬ng cña lùc ) gi¶m, ta nãi thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng............... 
Bµi 17. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng........... .khi hai ®Çu thanh chÞu t¸c dông cña hai lùc ng−îc 
h−íng lµm gi¶m ®é dµi ( theo ph−¬ng cña lùc ) vµ lµm t¨ng tiÕt diÖn cña thanh. 
Bµi 18. Trªn thùc tÕ, ng−êi ta th−êng thay thanh ®Æc chÞu biÕn d¹ng.......... b»ng èng trßn, thanh cã 
d¹ng ch÷ I hoÆc ch÷ T.  
Bµi 19. Treo mét vËt cã khèi l−îng m vµo mét lß xo cã hÖ sè ®µn håi 100N/m th× lß xo d·n ra 
10cm. Khèi l−îng m nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y? 

A. m =10g            B. m = 100g.  C. m = 1kg.  D. m = 10kg 
Bµi 20. Mét sîi d©y b»ng ®ång thau dµi 1,8m cã ®−êng kÝnh 0,8mm. khi bÞ kÐo b»ng mét lùc 25N 
th× nã d·n ra mét ®o¹n b»ng 4mm. SuÊt Y- ©ng cña ®ång thau lµ : 

A. E = 8,95. 109 Pa.       B. E = 8,95. 1010 Pa.         C. E = 8,95.1011 Pa. D. E = 8,95. 1012 Pa 
Bµi 21. Víi kÝ hiÖu : l0 lµ chiÒu dµi ë 00C ; l lµ chiÒu dµi ë t0C ; α lµ hÖ sè në dµi. BiÓu thøc nµo sau 
®©y lµ ®óng víi c«ng thøc tÝnh chiÒu dµi l ë t0C? 

A. l = l0 + tα              B. l = l0 α t  C. l = )1(0 tl α+   D. l = 
t

l

α+1
0 . 

Bµi 22. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ mèi liªn hÖ gi÷a hÖ sè në khèi β  vµ hÖ sè në dµi 
α ? 

A. β  = 3α        B. β  = 3 α            C. 3αβ =   D. 
3

αβ =  

Bµi 23. Víi ký hiÖu : V0 lµ thÓ tÝch ë 00C ; V thÓ tÝch ë t0C ; β  lµ hÖ sè në khèi. BiÓu thøc nµo sau 
®©y lµ ®óng víi c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch ë t0C? 

A. V = V0  - β t           B. V = V0 + β t         C. V = V0 ( 1+ β t )       D. V = 
t

V

β+1
0  

Bµi 24. Mét thanh ray dµi 10m ®−îc l¾p lªn ®−êng s¾t ë nhiÖt ®é 200C. ph¶i chõa mét khe hë ë ®Çu 
thanh ray víi bÒ réng lµ bao nhiªu, nÕu thanh ray nãng ®Õn 500C th× vÉn ®ñ chç cho thanh d·n 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 
213 

ra. ( BiÕt hÖ sè në dµi cña s¾t lµm thanh ray lµ α  = 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 

Bµi 25. Hai thanh kim lo¹i, Mét b»ng s¾t vµ mét b»ng kÏm ë 00C cã chiÒu dµi b»ng nhau, cßn ë 
1000C th× chiÒu dµi chªnh lÖch nhau 1mm. Cho biÕt hÖ sè në dµi cña s¾t lµ α  = 1,14.10-5k-1 vµ cña 
kÏm lµ α = 3,4.10-5k-1. ChiÒu dµi cña hai thanh ë 00C lµ: 

A. l0 = 0,442mm            B. l0 = 4,42mm.           C. l0 = 44,2mm  D. l0 = 442mm. 
Bµi 26. Mét c¸i xµ b»ng thÐp trßn ®−êng kÝnh tiÕt diÖn 5cm hai ®Çu ®−îc ch«n chÆt vµo t−êng. Cho 
biÕt hÖ sè në dµi cña thÐp 1,2.10-5 k-1, suÊt ®µn håi 20.1010N/m2. NÕu nhiÖt ®é t¨ng thªm 250C th× 
®é lín cña lùc do xµ t¸c dông vµo t−êng lµ : 

A. F = 11,7750N. B. F = 117,750N. 
C. F = 1177,50 N D. F = 11775N. 

Bµi 27. Mét b×nh thuû tinh chøa ®Çy 50 cm3 thuû ng©n ë 180C . BiÕt:HÖ sè në dµi cña thuû ng©n lµ 
: 1α  = 9.10-6 k-1.HÖ sè në khèi cña thuû ng©n lµ : 2β  = 18.10-5k-1. 

Khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn 380C th× thÓ tÝch cña thuû ng©n trµn ra lµ: 
A. V∆ = 0,015cm3  B. V∆ = 0,15cm3 
C. V∆ = 1,5cm3 D. V∆ = 15cm3 

Bµi 28. Mét thanh h×nh trô cã tiÕt diÖn 25cm2 ®−îc ®un nãng tõ t1= 00C®Õn nhiÖt ®é  
t2 = 1000C. HÖ sè në dµi cña chÊt lµm thanh vµ suÊt ®µn håi cña thanh lµ  
α  = 18.10-6k-1 vµ E = 9,8.1010N/m. Muèn chiÒu dµi cña thanh vÉn kh«ng ®æi th× cÇn t¸c dông 
vµo hai ®Çu thanh h×nh trô nh÷ng lùc cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: 
A.F = 441 N. B. F = 441.10-2 N. 
C.F = 441.10-3 N.             D. F = 441.10-4 N. 

Bµi 29. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ c¸c ph©n tö cÊu t¹o nªn chÊt láng? 
A. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö chÊt láng vµo kho¶ng kÝch th−íc ph©n tö. 
B. Mçi ph©n tö chÊt láng lu«n dao ®éng hçn ®én quanh mét vÞ trÝ c©n b»ng x¸c ®Þnh. Sau mét 
kho¶ng thêi gian nµo ®ã , nã l¹i nh¶y sang mét vÞ trÝ c©n b»ng kh¸c. 
C. Mäi chÊt láng ®Òu ®−îc cÊu t¹p tõ mét lo¹i ph©n tö. 
D. Khi nhiÖt ®é t¨ng, chuyÓn ®éng nhiÖt cña c¸c ph©n tö chÊt láng còng t¨ng. 

Bµi 30. HÞªn t−îng nµo sau ®©y kh«ng liªn quan ®Õn hiÖn t−îng c¨ng bÒ mÆt cña chÊt láng. 
A. Bong bãng xµ phßng l¬ löng trong kh«ng khÝ.     B. ChiÕc ®inh ghim nhên mì nçi trªn mÆt 
n−íc. 
C. N−íc ch¶y tõ trong vßi ra ngoµi.  D. Giät n−íc ®éng trªn l¸ sen. 

Bµi 31. ChiÒu cña lùc c¨ng bÒ mÆt chÊt láng cã t¸c dông : 
A. Lµm t¨ng diÖn tÝch mÆt tho¸ng cña chÊt láng.     B. lµm gi¶m diÖn tÝch mÆt tho¸ng cña chÊt 
láng. 
C. Gi÷ cho mÆt tho¸ng cña chÊt láng lu«n æn ®Þnh.D. Gi÷ cho mÆt tho¸ng cña chÊt láng lu«n 
n»m ngang. 

Bµi 32. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ lùc c¨ng bÒ mÆt cña chÊt láng? 
A. §é lín lùc c¨ng bÒ mÆt tØ lÖ víi ®é dµi ®−êng giíi h¹n l mÆt tho¸ng cña chÊt láng. 
B. HÖ sè c¨ng bÒ mÆt σ  cña chÊt láng phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt láng. 
C. HÖ sè c¨ng bÒ mÆt σ kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña chÊt láng. 
D. Lùc c¨ng bÒ mÆt cã ph−¬ng tiÕp tuyÕn víi mÆt tho¸ng cña chÊt láng vµ vu«ng gãc víi ®−êng 
giíi h¹n cña mÆt tho¸ng. 

Bµi 33. HiÖn t−îng dÝnh −ít cña chÊt láng ®−îc øng dông ®Ó: 
A. Lµm giµu quÆng (lo¹i bÈn quÆng) theo ph−¬ng ph¸p  tuyÓn næi. 
B. DÉn n−íc tõ nhµ m¸y ®Õn c¸c gia ®×nh b»ng èng nhùa. 
C. ThÊm vÕt mùc loang trªn mÆt giÊy b»ng giÊy thÊm. 
D. ChuyÓn chÊt láng tõ b×nh nä sang b×nh kia b»ng èng xi ph«ng. 

Bµi 34.  èng ®−îc dïng lµm èng mao dÉn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: 
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A. TiÕt diÖn nhá, hë c¶ hai ®Çu vµ kh«ng bÞ n−íc dÝnh −ít. 
B. TiÕt diÖn nhá hë mét ®Çu vµ kh«ng bÞ n−íc dÝnh −ít. 
C. TiÕt diÖn nhá, hë c¶ hai ®Çu.      D. TiÕt diÖn nhá, hë c¶ hai ®Çu vµ bÞ n−íc dÝnh −ít. 

Bµi 35. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn t−îng mao dÉn? 
A. HiÖn t−îng mao dÉn lµ hiÖn t−îng chÊt láng trong nh÷ng èng cã tiÕt diÖn nhá ®−îc d©ng lªn 
hay h¹ xuèng so víi mùc chÊt láng bªn ngoµi èng. 
B. HiÖn t−îng mao dÉn chØ x¶y ra khi chÊt lµm èng mao dÉn bÞ n−íc dÝnh −ít. 
C. HiÖn t−îng mao dÉn chØ x¶y ra khi chÊt lµm èng mao dÉn kh«ng bÞ n−íc lµm −ít. 
D. C¶ ba ph¸t biÓu A, B , C ®Òu ®óng 

Bµi 36. Mét vßng d©y kim lo¹i cã ®−êng kÝnh 8cm ®−îc d×m n»m ngang trong mét chËu dÇu th«. 
Khi kÐo vßng d©y ra khái dÇu, ng−êi ta ®o ®−îc lùc ph¶i t¸c dông thªm do lùc c¨ng bÒ mÆt lµ 
9,2.10-3N. HÖ sè c¨ng bÒ mÆt cña dÇu trong chËu lµ gi¸ trÞ nµo sau ®©y: 

A. σ  = 18,4.10-3 N/m  B. σ  = 18,4.10-4 N/m  
C. σ  = 18,4.10-5 N/m  D. σ  = 18,4.10-6 N/m 
 Sö dông d÷ kiÖn sau: 
Mét qu¶ cÇu mÆt ngoµi hoµn toµn kh«ng bÞ n−íc lµm dÝnh −ít. BiÕt b¸n kÝnh cña qu¶ cÇu lµ 
0,1mm, suÊt c¨ng bÒ mÆt cña n−íc lµ 0,073N/m. 
Tr¶ lêi c¸c c©u hái 9 vµ 10 

Bµi 37. Khi qu¶ cÇu ®−îc ®Æt lªn mÆt n−íc, lùc c¨ng bÒ mÆt lín nhÊt t¸c dông lªn nã nhËn gi¸ trÞ 
nµo sau ®©y: 

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. 
Bµi 38. §Ó qu¶ cÇu kh«ng bÞ ch×m trong n−íc th× khèi l−îng cña nã ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo 
sau ®©y: 

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 
Bµi 39. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù ®«ng ®Æc? 

A. Sù ®«ng ®Æc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ thÓ láng sang thÓ r¾n. 
B. Víi mét chÊt r¾n, nhiÖt ®é ®«ng ®Æc lu«n nhá h¬n nhiÖt ®é nãng ch¶y. 
C. Trong suèt qu¸ tr×nh ®«ng ®Æc, nhiÖt ®é cña vËt kh«ng thay ®æi. 
D. NhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña c¸c chÊt thay ®æi theo ¸p suÊt bªn ngoµi. 

Bµi 40. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ nhiÖt nãng ch¶y? 
A. NhiÖt nãng ch¶y cña vËt r¾n lµ nhiÖt l−îng cung cÊp cho vËt r¾n trong qu¸ tr×nh nãng ch¶y. 
B. §¬n vÞ cña nhiÖt nãng ch¶y lµ Jun (J). 
C. C¸c chÊt cã khèi l−îng b»ng nhau th× cã nhiÖt nãng ch¶y nh− nhau. 
D. NhiÖt nãng ch¶y tÝnh b»ng c«ng thøc Q = λ .m trong ®ã λ  lµ nhiÖt nãng ch¶y riªng cña chÊt 
lµm vËt, m lµ khèi l−îng cña vËt. 

Bµi 41. §¬n vÞ nµo sau ®©y lµ ®¬n vÞ cña nhiÖt nãng ch¶y riªng cña vËt r¾n? 
A. Jun trªn kil«gam ®é (J/kg. ®é)  B. Jun trªn kil«gam (J/ kg). 
C. Jun  (J)  D. Jun trªn ®é  (J/ ®é). 

Bµi 42. §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ nhiÖt nãng ch¶y riªng cña chÊt r¾n? 
A. NhiÖt nãng ch¶y riªng cña mét chÊt cã ®é lín b»ng nhiÖt l−îng cÇn cung cÊp ®Ó lµm nãng 
ch¶y 1kg chÊt ®ã ë nhiÖt ®é nãng ch¶y. 
B. §¬n vÞ cña nhiÖt nãng ch¶y riªng lµ Jun trªn kil«gam (J/ kg). 
C. C¸c chÊt kh¸c nhau th× nhiÖt nãng ch¶y riªng cña chóng kh¸c nhau. 
D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. 

Bµi 43. Tèc ®é bay h¬i cña chÊt láng kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè nµo sau ®©y? 
A. ThÓ tÝch cña chÊt láng.  B. Giã. 
C. NhiÖt ®é.  D. DiÖn tÝch mÆt tho¸ng cña chÊt láng 

Bµi 44. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ h¬i b·o hoµ? 
A. H¬i b·o hoµ lµ h¬i ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ®éng víi chÊt láng cña nã. 
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B. ¸p suÊt h¬i b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo thÓ tÝch cña h¬i. 
C. Víi cïng mét chÊt láng, ¸p suÊt h¬i b·o hoµ phô thuéc vµo nhiÖt ®é, khi nhiÖt ®é t¨ng th× ¸p 
suÊt h¬i b·o hoµ gi¶m. 
D. ë cïng mét nhiÖt ®é, ¸p suÊt h¬i b·o hoµ cña c¸c chÊt láng kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. 

Bµi 45. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ nhiÖt ho¸ h¬i. 
A. NhÖt l−îng cÇn cung cÊp cho khèi chÊt láng trong qu¸ tr×nh s«i  gäi lµ nhiÖt ho¸ h¬i cña khèi 
chÊt láng ë nhiÖt ®é s«i. 
B. NhiÖt ho¸ h¬i tØ lÖ víi khèi l−îng cña phÇn chÊt láng ®· biÕn thµnh h¬i. 
C. §¬n vÞ cña nhiÖt ho¸ h¬i lµ Jun trªn kil«gam (J/kg ). 
D. NhiÖt ho¸ h¬i ®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc Q = Lm trong ®ã L lµ nhiÖt ho¸ h¬i riªng cña chÊt 
láng, m lµ khèi l−îng cña chÊt láng. 

Bµi 46. C©u nµo d−íi ®©y lµ sai khi nãi vÒ ¸p suÊt h¬i b·o hoµ? 
A. ¸p suÊt h¬i b·o hoµ cña mét chÊt ®· cho phô thuéc vµo nhiÖt ®é. 
B. ¸p suÊt h¬i b·o hoµ phô thuéc vµo thÓ tÝch cña h¬i. 
C. ¸p suÊt h¬i b·o hoµ ë mét nhiÖt ®é ®· cho phô thuéc vµo b¶n chÊt chÊt láng. 
D. ¸p suÊt h¬i b·o hoµ kh«ng tu©n theo ®Þnh luËt B«i l¬  Mari èt  

Bµi 47. NÕu nung nãng kh«ng khÝ th×: 
A. §é Èm tuyÖt ®èi vµ ®é Èm t−¬ng ®èi ®Òu t¨ng. 
B. §é Èm tuyÖt ®èi kh«ng ®æi, ®é Èm t−¬ng ®èi gi¶m. 
C. §é Èm tuyÖt ®èi kh«ng ®æi, ®é Èm t−¬ng ®èi t¨ng. 
D. §é Èm tuyÖt ®èi t¨ng, ®é Èm t−¬ng ®èi kh«ng ®æi. 

Bµi 48. NÕu lµm l¹nh kh«ng khÝ th×: 
A. §é Èm tuyÖt ®èi gi¶m, ®é Èm t−¬ng ®èi gi¶m. 
B. §é Èm cùc ®¹i gi¶m, ®é Èm t−¬ng ®èi gi¶m. 
C. §é Èm cùc ®¹i gi¶m, ®é Èm t−¬ng ®èi t¨ng. 
D. §é Èm cùc ®¹i gi¶m, ®é Èm tuyÖt ®èi gi¶m. 

Bµi 49. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. Kh«ng khÝ cµng Èm khi nhiÖt ®é cµng thÊp. 
B. Kh«ng khÝ cµng Èm khi l−îng h¬i n−íc trong kh«ng khÝ cµng nhiÒu. 
C. Kh«ng khÝ cµng Èm khi h¬i n−íc chøa trong kh«ng khÝ cµng gÇn tr¹ng th¸i b·o hoµ. 
D. C¶ 3 kÕt luËn trªn. 

Bµi 50. Kh«ng khÝ ë 250C cã ®é Èm t−¬ng ®èi lµ 70% . khèi l−îng h¬i n−íc cã trong 1m3 kh«ng 
khÝ lµ: 

A. 23g.  C. 17,5g. 
B. 7g.  D. 16,1g. 

Bµi 51. Kh«ng khÝ ë mét n¬i cã nhiÖt ®é 300C, cã ®iÓm s−¬ng lµ 200C. §é Èm tuyÖt ®èi cña kh«ng 
khÝ t¹i ®ã lµ: 

A. 30,3g/m3  C. 23,8g/m3
 

B. 17,3g/m3  D. Mét gi¸ trÞ kh¸c . 
Bµi 52. Kh«ng khÝ ë 300C cã ®iÓm s−¬ng lµ 250C, ®é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ cã gi¸ trÞ : 

A. 75,9% C. 23% 
B. 30,3% D. Mét ®¸p sè kh¸c. 

Bµi 53. Mét c¨n phßng cã thÓ tÝch 120m3 . kh«ng khÝ trong phßng cã nhiÖt ®é 250C, ®iÓm s−¬ng 
150C. §Ó lµm b·o hoµ h¬i n−íc trong phßng, l−îng h¬i n−íc cÇn cã lµ : 

A. 23.00g  C. 21.6g 
B. 10.20g  D. Mét gi¸ trÞ kh¸c  

Bµi 54. Mét vïng kh«ng khÝ cã thÓ tÝch 1,5.1010m3 chøa h¬i b·o hoµ ë 230C. nÕu nhiÖt ®é h¹ thÊp 
tíi 100C th× l−îng n−íc m−a r¬i xuèng lµ: 

A. 16,8.107g  C. 8,4.1010kg 
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B. 16,8.1010kg  D. Mét gi¸ trÞ kh¸c  
Bµi 55. ¸p suÊt h¬i n−íc trong kh«ng khÝ ë 250C lµ 19 mmHg. §é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ cã 
gi¸ trÞ: 

A. 19%  C. 80% 
B. 23,76%  D. 68%. 

Bµi 56.  H¬i n−íc b·o hoµ ë 200C ®−îc t¸ch ra khái n−íc vµ ®un nãng ®¼ng tÝch tíi 270C. ¸p suÊt 
cña nã cã gi¸ trÞ : 

A. 17,36mmHg  C. 15,25mmHg 
B. 23,72mmHg  D. 17,96mmHg. 
 

------------------------------HÕt-------------------------- 
§¸P ¸N (chÊt r¾n vµ chÊt láng) 

1D. VËt r¾n tinh thÓ lµ vËt r¾n cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng h−íng hoÆc dÞ h−íng, cã 
nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. Chän D. 
2A. ChiÕc cèc lµm b»ng thuû tinh kh«ng cã cÊu tróc tinh thÓ. Chän A. 
3A. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ h−íng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh cßn vËt 
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng h−íng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. Chän A. 
4C. Ph¸t biªu  M¹ng tinh thÓ cña tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu cã h×nh d¹ng gièng nhau. Chän C. 
5A . Ng−êi ta chia vËt r¾n chia thµnh hai lo¹i: VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh . Chän A. 
6C. VËt r¾n ®a tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng h−íng. Chän C. 
7B. Viªn kim c−¬ng lµ vËt r¾n cã cÊu tróc ®¬n tinh thÓ. Chän B. 
8A. Mçi vËt r¾n tinh thÓ ®Òu cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. Chän A. 
9C. NÕu mét vËt ®−îc cÊu t¹o tõ nhiÒu tinh thÓ nhá liªn kÕt nhau mét c¸ch hçn ®én, ta nãi vËt 
r¾n ®ã lµ vËt r¾n ®a tinh thÓ. Chän C. 
10A. C¸c vËt r¾n v« ®Þnh h×nh kh«ng thÓ cã cÊu tróc tinh thÓ. chän A. 
11D. D−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc, sù thay ®æi h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña vËt r¾n ®−îc gäi lµ 
biÕn d¹ng c¬. Chän D. 
12B. HÖ sè ®µn håi k ( hay ®é cøng ) cña thanh thÐp tØ lÖ thuËn víi S, tØ lÖ nghÞch víi l0 . Chän 
B. 

13C. BiÓu thøc : k = 
0l

SE
. Chän C. 

14D. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng uèn khi mét ®Çu thanh ®−îc gi÷ cè ®Þnh, cßn ®Çu kia cña 
thanh chÞu t¸c dông cña mét lùc vu«ng gãc víi trôc cña thanh lµm thanh bÞ cong ®i. Chän D. 
15C. Khi thanh r¾n chÞu t¸c dông cña hai lùc ng−îc h−íng lµm cho c¸c tiÕt diÖn tiÕp gi¸p nhau 
cña thanh tr−ît song song víi nhau, ta nãi thanh chÞu biÕn d¹ng c¾t. Chän C 
16A. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng sao cho chiÒu dµi (theo ph−¬ng cña lùc) t¨ng cßn chiÒu réng 
(vu«ng gãc víi ph−¬ng cña lùc) gi¶m, ta nãi thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng kÐo. Chän A. 
17B. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng nÐn khi hai ®Çu thanh chÞu t¸c dông cña hai lùc ng−îc h−íng 
lµm gi¶m ®é dµi (theo ph−¬ng cña lùc) vµ lµm t¨ng tiÕt diÖn cña thanh. Chän B. 
18D. Trªn thùc tÕ, ng−êi ta th−êng thay thanh ®Æc chÞu biÕn d¹ng uèn b»ng èng trßn, thanh cã 
d¹ng ch÷ I hoÆc ch÷ T. Chän D. 

19C. Ta cã : mg = k l∆  ⇒  m = k 
g

l∆
. Thay sè ta ®−îc m = 1kg. Chän C. 

20B. Ta cã : Fk = k l∆  = E.S 
0l

l∆
 ⇒  E = 

lS

lFk

∆.
0  

Thay sè ta ®−îc E = 8,9.1010 Pa. Chän B. 
21C. BiÓu thøc :  l = )1(0 tl α+ . Chän C. 

22A. BiÓu thøc liªn hÖ : αβ 3=  lµ ®óng . Chän A. 
23C. BiÓu thøc : V = V0(1 + β t ). chän C. 
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24B. Ta cã : l2 = l1(1+ t∆α ). Suy ra l∆  = l2  l1 = l1α . t∆  
     Thay sè ta ®−îc l∆ = 3,6.10-3 m . Chän B. 
25D. Gäi l1, l2 lÇn l−ît lµ chiÒu dµi cña thanh s¾t vµ thanh kÏm ë 1000C: 
    l1 = l0( 1 + 1α t )⇒  l1  l0 = l0 1α t   ( 1 ) 
    l2 = l0( 1 + 2α t )⇒  l2  l0 = l0 2α t    ( 2 ) 
     LÊy (2)  (1) theo vÕ ta cã : l2  l1 =  l0 2α t - l0 1α t  = l0t( 12 αα − ) 

     ⇒  l0 = 
t

ll

)( 12

12

αα −
−

= 442 mm . Chon D. 

26B. Khi nhiÖt ®é t¨ng thªm t∆ = 250C th× xµ d·n dµi thªm mét ®o¹n:  
     l∆  = l  l0 = l0α . t∆ . 
    V× hai ®Çu xµ ch«n chÆt vµo t−êng, nªn xµ chÞu mét lùc nÐn (b»ng chÝnh lùc do xµ t¸c dông 

vµo t−êng) lµ F = k l∆  = E.S 
0l

l∆
. 

    Thay sè ta ®−îc : F = 117,750N . Chän B. 
27B. §é t¨ng thÓ tÝch cña thuû ng©n lµ tVV ∆≈∆ 22 β . 
    §é t¨ng dung tÝch cña b×nh chøa lµ α31 ≈∆V .V t∆ . 
    ThÓ tÝch thuû ng©n trµng ra 12 VVV ∆−∆=∆ = )3( 12 αβ − .V. t∆ . 
     Thay sè ta ®−îc V∆ = 0,15 cm3 . Chän B. 

28C. Thanh chÞu biÕn d¹ng nÐn, theo ®Þnh luËt Hóc ta cã F =  E.S 
0l

l∆
 

      Khi ®un nãng chiÒu dµi thanh ®ång thau t¨ng lªn:  l∆  = l2  l1 = l0α (t2  t1 ) 

      ⇒  F = 
0l

SE
.l0α t∆  Thay sè ta ®−îc F = 441.103 N . Chän C 

29.Ph¸t biÓu:  Mäi chÊt láng ®Òu ®−îc cÊu t¹o tõ mét lo¹i ph©n tö lµ sai. 
  Chän C. 
30.Tr−êng hîp n−íc ch¶y tõ trong vßi ra ngoµi, kh«ng liªn quan ®Õn hiÖn t−îng c¨ng bÒ mÆt 
cña chÊt láng. Chän C. 
31.ChiÒu lùc c¨ng bÒ mÆt cña chÊt láng ph¶i cã t¸c dông lµm gi¶m diÖn tÝch mÆt tho¸ng cña 
chÊt láng. Chän B. 
32.Ph¸t biÓu :  HÖ sè c¨ng bÒ mÆt σ  kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña chÊt láng lµ sai. Chän C. 
33.HiÖn t−îng vËt r¾n dÝnh −ít chÊt láng ®−îc øng dông ®Ó lµm dÇu quÆng (lo¹i bÈn quÆng) 
theo ph−¬ng ph¸p  tuyÓn næi . Chän A. 
34.èng ®−îc dïng lµm èng mao dÉn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: tiÕt diÖn nhá, hë c¶ hai ®Çu. Chän 
C. 
35.ChØ cã ph¸t biÓu:  HiÖn t−îng mao dÉn lµ hiÖn t−îng chÊt láng trong nh÷ng èng cã tiÕt diÖn 
nhá ®−îc d©ng lªn hay h¹ xuèng so víi mùc chÊt láng bªn ngoµi èng lµ ®óng. Chän A. 
36.Chu vi vßng d©y : l = π d = 3,14. 8 = 0,25m. 

      HÖ sè c¨ng bÒ mÆt cña dÇu lµ
l

F

2
=σ . 

       Thay sè ta ®−îc σ = 18,4.10-3 N/m. Chän A. 
    37.    Lùc c¨ng bÒ mÆt t¸c dông lªn qu¶ cÇu : F = σ l. 

       F ®¹t cùc ®¹i khi l = 2π r (chu vi vßng trßn lín nhÊt). 
       ⇒  Fmax=  2σ π r. Thay sè ta ®−îc  Fmax=  46.10-4 N Chän D. 
38.    Qu¶ cÇu kh«ng bÞ ch×m khi träng l−îng P = mg cña nã nhá h¬n lùc c¨ng cùc ®¹i: mg ≤  
Fmax ⇒ m ≤  4,6.10-3 kg. Chän A 

 
39.Ph¸t biÓu:  Víi mét chÊt r¾n, nhiÖt ®é ®«ng ®Æc lu«n nhá h¬n nhiÖt ®é nãng ch¶y lµ sai. 
Chän B. 
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40. Ph¸t biÓu:  C¸c chÊt cã khèi l−îng b»ng nhau th× nhiÖt ®é nãng ch¶y nh− nhau lµ sai. chän 
C. 

41. §în vÞ cña nhiÖt ®é nãng ch¶y riªng lµ Jun/ kil«gam (J/ kg ). chän B. 
42. C¶ A, B , C ®Òu ®óng. Chän D. 
43. Tèc ®é bay h¬i cña chÊt láng kh«ng phô thuéc vµo thÓ tÝch cña chÊt láng. Chän A. 
44. Ph¸t biÓu:  Víi cïng mét chÊt láng, ¸p suÊt h¬i b·o hoµ phô thuéc vµo nhiÖt ®é, khi nhiÖt ®é 

t¨ng th× ¸p suÊt h¬i b·o  hoµ gi¶m lµ sai. Thùc ra, khi nhiÖt ®é t¨ng th× ¸p suÊt h¬i b·o hoµ 
t¨ng. Chän C. 

45. Nãi §¬n vÞ cña nhiÖt ho¸ h¬i lµ Jun/ kil«gam ( J/ kg ) lµ sai. §¬n vÞ cña nhiÖt ho¸ h¬i lµ Jun 
(®¬n vÞ Jun/kg lµ cña nhiÖt ho¸ h¬i riªng ). Chän C 

46. ̧ p suÊt h¬i b·o hoµ phô thuéc vµo thÓ tÝch cña h¬i. Chän B 
 
47. Nung nãng kh«ng khÝ, ®é Èm tuyÖt ®èi kh«ng ®æi, nh−ng ®é Èm cùc ®¹i t¨ng nªn ®é Èm 

t−¬ng ®èi gi¶m. Chän B. 
48. Lµm l¹nh kh«ng khÝ ®é Èm tuyÖt ®èi kh«ng ®æi, nh−ng ®é Èm cùc ®¹i gi¶m nªn ®é Èm t−¬ng 

®èi t¨ng. Chän C. 
49. Kh«ng khÝ cµng Èm khi ®é Èm t−¬ng ®èi cµng gÇn b»ng 1, h¬i n−íc chøa trong kh«ng khÝ 

cµng gÇn tr¹ng th¸i b·o hoµ. Chän C. 
50. §é Èm cùc ®¹i ë 250C : A = 23g/m3 
     §é Èm t−¬ng ®èi :          f  = 70% = 0,7 
     §é Èm tuyÖt ®èi :            a = f. A = 0,7. 23 = 16,1 g/m3. 
     Trong 1m3 kh«ng khÝ cã 16,1 g n−íc . 
      Chän D. 
51.   §é Èm tuyÖt ®èi cña kh«ng khÝ b»ng ®é Èm cùc ®¹i ë ®iÓm s−¬ng 200C cã gi¸ trÞ 17,3g/m3. 
       Chän B. 
52.§é Èm tuyÖt ®èi b»ng ®é Èm cùc ®¹i ë ®iÓm s−¬ng 250C : 23g/m3. 
     §é Èm cùc ®¹i ë 300C : A = 30,3g/m3. 

     §é Èm t−¬ng ®èi : f = 
A

a
= 

3,30

23
= 0,759 = 75,9%. 

    Chän A. 
53. §é Èm tuyÖt ®èi b»ng ®é Èm cùc ®¹i ®iÓm s−¬ng 150C  
                                       a = 12,8 g/m3  
 §é Èm cùc ®¹i ë 250C : A = 23g/m3. 
 §Ó lµm b·o hoµ h¬i n−íc trong phßng cÇn mét l−îng h¬i n−íc lµ : 
 ( 23  12,8 ) x 120 = 1224g.  
 Chän D. 
54. Kh«ng khÝ chøa h¬i n−íc b·o hoµ, cã ®é Èm cùc ®¹i : A1 = 20,6 g/m3  
     ë nhiÖt ®é 100C ®é Èm cùc ®¹i chØ lµ : A2 = 9,4 g/m3. 
     ⇒  Khi nhiÖt ®é h¹ thÊp tíi 100C th× khèi l−îng h¬i n−íc ng−ng tô t¹o thµnh m−a r¬i xuèng 
lµ:  
          ( 20,6  9,4 ) x 1,5. 1010 = 16,8 . 1010g = 16,8.107kg. 
  Chän A. 
55. ë 250C : pbh = 23,76mmHg (tra b¶ng ®Æc tÝnh h¬i n−íc b·o hoµ) 
         ⇒  §é Èm t−¬ng ®èi cña kh«ng khÝ : 

                          f = 
bhp

p
= 

76,23

19
= 0,7996 ≈ 80%. 

   Chän C. 
56. H¬i n−íc b·o hoµ ë nhiÖt ®é t1 = 200C cã ¸p suÊt p1= 17,54mmHg. 

H¬i b·o hoµ t¸ch khái chÊt láng nung nãng ®¼ng tÝch biÕn thµnh h¬i kh« tu©n theo ®Þnh luËt 
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S¸c  L¬: ¸p suÊt tØ lÖ thuËn víi nhiÖt ®é tuyÖt ®èi . 

 
1

2

1

2

T

T

p

p
= ⇒  p2 = p1

1

2

T

T  

 T1 = 20 + 273 = 2790K ; T2 = 27 + 273 = 3000K 
 Thay sè ta cã : p2 = = 17,96mmHg. 
Chän D. 

 
------------hÕt------------- 

 
 
 
 
 
 
Họ và tên học sinh :………………………………..Trường:THPT..................................................... 

Bài Tập Trắc Nghiệm: 
1) Nhieät löôïng laø phaàn naêng löôïng maø: 

a) vaät tieâu hao trong söï truyeàn nhieät b) vaät nhaän ñöôïc trong söï truyeàn 
nhieät 
c) vaät nhaän ñöôïc hay maát ñi trong söï truyeàn nhieät d) Caû 3 ñeàu sai 
 

2) Ñôn vò cuûa nhieät dung rieâng cuûa 1 chaát laø: 
a) J/kg.ñoä b) J.kg/ñoä c) kg/J.ñoä d) J.kg.ñoä 
 

3) Bieåu thöùc cuûa nguyeân lí thöù nhaát cuûa nhieät ñoäng löïc hoïc trong tröôøng 
hôïp nung noùng khí trong bình kín (boû qua söï giaõn nôû cuûa bình) laø: 

a) ∆U = A b) ∆U = Q – A c) ∆U = Q d) ∆U = Q + A 
 

4) Noäi naêng cuûa khí lí töôûng baèng: 
a) theá naêng töông taùc giöõa caùc phaân töû b) ñoäng naêng cuûa chuyeån ñoäng hoãn 
ñoän cuûa caùc phaân töû 
c) caû 2 ñeàu sai d) caû 2 ñeàu ñuùng 
 

5) Trong caùc ñoäng cô ñoát trong, nguoàn laïnh laø: 
a) bình ngöng hôi b) hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong buoàng 
ñoát 
c) khoâng khí beân ngoaøi d) hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong xi 
lanh 
 

6) Hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät H ñöôïc xaùc ñònh baèng: 

a) 
1

21

Q

QQ −  b) 
1

21

T

TT −  c) 
1

12

Q

QQ −  d) 
1

12

T

TT −  

 
7) Ñeå naâng cao hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät ta phaûi: 

 

VAÄT LYÙ PHAÂN TÖÛ VAØ NHIEÄT HOÏC 
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a) taêng T2 vaø giaûm T1 b) taêng T1 vaø giaûm T2 c) taêng T2 vaø T1 
 d) giaûm T2 vaø T1 

 
8) Ñeå taêng hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät, neân taêng hay giaûm T1 hay T2 10

0? 
a) giaûm T2 b) taêng T1 c) taêng T2 d) giaûm T1  
 

9) Moät ñoäng cô nhieät moãi giaây nhaän töø nguoàn noùng nhieät löôïng 4,32.104 J 
ñoàng thôøi nhöôøng cho nguoàn laïnh 3,84.104 J. Hieäu suaát cuûa ñoäng cô: 

a) 10% b) 11% c) 13% d) 15% 
 

10) Haèng soá khí lyù töôûng R coù giaù trò baèng: 
a) 0,083 at.lít/mol.K b) 8,31 J/mol.K c) 0,081 atm.lít/mol/K
 d) Caû 3 ñeàu ñuùng 
 

11) Ñònh luaät Charles chæ ñöôïc aùp duïng gaàn ñuùng 
a) vôùi khí lyù töôûng b) vôùi khí thöïc  
c) ôû nhieät ñoä, aùp suaát khí thoâng thöôøng d) vôùi moïi tröôøng hôïp 
 

12) Ñònh luaät Boyle – Mariotte ñuùng 
a) khi aùp suaát cao b) khi nhieät ñoä thaáp c) vôùi khí lyù töôûng d) 
vôùi khí thöïc 
 

13) Ñònh luaät Gay – Lussac cho bieát heä thöùc lieân heä giöõa: 
a) theå tích vaø aùp suaát khí khi nhieät ñoä khoâng ñoåi b) aùp suaát vaø nhieät ñoä khí 
theå tích khoâng ñoåi 
c) theå tích vaø nhieät ñoä khi aùp suaát khoâng ñoåi d) theå tích, aùp suaát vaø nhieät ñoä 
cuûa khí lyù töôûng 
 

14) Trong chuyeån ñoäng nhieät, caùc phaân töû loûng 
a) chuyeån ñoäng hoãn loaïn 
b) chuyeån ñoäng hoãn loaïn quanh vò trí caân baèng  
c) chuyeån ñoäng hoãn loaïn quanh vò trí caân baèng xaùc ñònh 
d) chuyeån ñoäng hoãn loaïn quanh vò trí caân baèng khoâng xaùc ñònh 
 

15) Chaát khí deã neùn vì: 
a) Caùc phaân töû khí chuyeån ñoäng hoãn loaïn khoâng ngöøng b) Löïc huùt giöõa 
caùc phaân töû raát yeáu 
c) Caùc phaân töû ôû caùch xa nhau d) Caùc phaân töû bay töï do veà moïi 
phía 
 
16/ Nhieät löôïng laø phaàn naêng löôïng maø : 
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 a.vaät tieâu hao trong söï truyeàn nhieät 
 b .vaät nhaän ñöôïc  trong söï truyeàn nhieät 
 c.vaät nhaän ñöôïc hay maát ñi trong söï truyeàn nhieät 
 d.Caû 3 ñeàu sai 
 
17/ Bieåu thöùc cuûa nguyeân lyù thöù nhaát cuûa nhieät ñoäng löïc hoïc trong tröôønh 
hôïp nung noùng khí trong bình kín ( boû qua söï giaõn nôû cuûa bình ) laø : 
 a.U = A 
 b.U = Q – A 
 c.U = Q 
d. U= Q  +A 
 
18/ trong caùc ñoäng cô ñoát trong, nguoàn laïnh laø : 
a. bình ngöng hôi 
b. hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong buoàng ñoát 
c. khoâng khí beân ngoaøi 
d. hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong xi lanh 
 
19/ Hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät H ñöôïc xaùc ñònh baèng : 
a. Q1-Q2/Q1 
b. T1-T2/T1 
c. Q2-Q1/Q1 
d. T2-T1/T1 
 
20/ Ñeå naâng cao hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät ta phaûi: 
a. taêng T2 vaø giaûm T1 
b. taêng T1 vaø giaûm T2 
c. taêng T1 vaø T2 
d. giaûm T1 vaø T2 
 
21/Moät ñoäng cô nhieät moãi giaây nhaän töø nguoàn noùng nhieät löôïng 4,32.104J 
ñoàng thôøi nhöôøng cho nguoàn laïnh 3,84.104 J. Hieäu suaát cuûa ñoäng cô : 
a. 10 % 
b. 11 % 
c. 13% 
d. 15% 
 
22/ Haèng soá khí lyù töôûng  R co giaù trò baèng : 
 a.0,083 at.lít/mol.K 
 b.8,31 J/mol.K 
 c.0,081atm.lít/mol.K 
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 d.Caû 3 ñeàu ñuùng 
 
23/ Ñònh luaät Charles chæ ñöôïc aùp duïng gaàn ñuùng 
a. vôùi khí lyù töôûng 
b.  vôùi khí thöïc  
c. ôû nhieät ñoä vaø aùp suaát khí thoâng thöôøng 
d.  vôùi moïi tröôøng hôïp 
 
24/ Ñònh luaät Boyle- Mariotte ñuùng 
a. khi aùp suaát cao 
b. khi nhieät ñoä thaáp 
c.  vôùi khí lyù töôûng 
d. vôùi khí thöïc 
 
25/ Ñònh luaät Gay – Lussac cho bieát heä thöùc lieân heä giöõa 
 a.theå tích vaø aùp suaát khí khi nhieät ñoä khoâng ñoåi  

        b.aùp suaát vaø nhieät ñoä khi theå tích khoâng ñoåi 
        c.theå tích vaø nhieät ñoäkhi aùp suaát khoâng ñoåi 

 d.theå tích , aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa khí lyù töôûng 
 
26/ Chaát khí deã neùn vì 
 a.caùc phaân töû khí chuyeån ñoäng hoãn loaïn khoâng ngöøng 
 b.löïc huùt giöõa caùc phaân töû raát yeáu 

        c.caùc phaân töû ôû caùch xa nhau 
        d. Caùc phaân töû bay töï do veà moïi phía 
 
Caâu 27: Trong quaù trình ñaúng aùp, khoái löôïng rieâng cua khí vaø nhieät ñoä tuyeät ñoái 
coù coâng thöùc lieân heä: 

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. Caû A,B,C ñeàu sai 
Höôùng daãn giaûi: V1/T1 = V2/T2;             D = m/V ⇒ V = m/D 
       m/D1T1 = m/D2T2     ⇒ D1/D2 = T2/T1 
Ñaùp aùn: A 
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Caâu 28: Ñöôøng 
ñaúng aùp coù daïng: 
A. II vaø IV 
B. I vaø III 
C. VI 
D. Taát caû ñeàu sai 
Ñaùp aùn: A 
 
 
 
 
 
 
 
Caâu 29: Ñöôøng ñaúng nhieät coù daïng: 
        P    P       V 
 
 
      
    I V  II    T         III  T 
      V    P      P 
 
 
 
     T       T          V 
    IV       V        VI   
A. III B. IV C. VI 
Ñaùp aùn: A 
 
Caâu 30 : Ñöôøng ñaúng tích coù daïng: 
 
     P         P     V 
 
 
           V    T                T 
         I    II    III 
 
        V              P     P 
 
 

P 
 
 
 
 (I) V 

P 
 
 
 
 (II)   T 

V 
 
 
 
 (III)   T 

V 
 
 
 
 (IV)   T 

P 
 
 
 
 (V)   T 

P 
 
 
 
 (VI)   V 
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            T           T       V 
         IV    V     VI 
 
A. III B. V C. VI D. III vaø V 
Ñaùp aùn: D 
Caâu 31: Ñoái vôùi khí thöïc, ñònh luaät Boâi-Marioât sai khi: 
A. nhieät ñoä quaù cao 
B. aùp suaát quaù cao 
C. nhieät ñoä quaù thaáp 
D. 2 caâu B vaø C ñuùng 
Ñaùp aùn: D 
   
32/ Nhieät löôïng laø phaàn naêng löôïng maø : 
 a.vaät tieâu hao trong söï truyeàn nhieät 
 b .vaät nhaän ñöôïc  trong söï truyeàn nhieät 
 c.vaät nhaän ñöôïc hay maát ñi trong söï truyeàn nhieät 
 d.Caû 3 ñeàu sai 
 
33/ Bieåu thöùc cuûa nguyeân lyù thöù nhaát cuûa nhieät ñoäng löïc hoïc trong tröôønh 
hôïp nung noùng khí trong bình kín ( boû qua söï giaõn nôû cuûa bình ) laø : 
 a.U = A 
 b.U = Q – A 
 c.U = Q 
d. U= Q  +A 
 
3/ trong caùc ñoäng cô ñoát trong, nguoàn laïnh laø : 
e. bình ngöng hôi 
f. hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong buoàng ñoát 
g. khoâng khí beân ngoaøi 
h. hoãn hôïp nhieân lieäu vaø khoâng khí chaùy trong xi lanh 
 
35/ Hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät H ñöôïc xaùc ñònh baèng : 
e. Q1-Q2/Q1 
f. T1-T2/T1 
g. Q2-Q1/Q1 
h. T2-T1/T1 
 
36/ Ñeå naâng cao hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät ta phaûi: 
e. taêng T2 vaø giaûm T1 
f. taêng T1 vaø giaûm T2 
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g. taêng T1 vaø T2 
h. giaûm T1 vaø T2 
 
37/Moät ñoäng cô nhieät moãi giaây nhaän töø nguoàn noùng nhieät löôïng 4,32.104J 
ñoàng thôøi nhöôøng cho nguoàn laïnh 3,84.104 J. Hieäu suaát cuûa ñoäng cô : 
e. 10 % 
f. 11 % 
g. 13% 
h. 15% 
 
38/ Haèng soá khí lyù töôûng  R co giaù trò baèng : 
 a.0,083 at.lít/mol.K 
 b.8,31 J/mol.K 
 c.0,081atm.lít/mol.K 
 d.Caû 3 ñeàu ñuùng 
 
39/ Ñònh luaät Charles chæ ñöôïc aùp duïng gaàn ñuùng 
a. vôùi khí lyù töôûng 
b.  vôùi khí thöïc  
c. ôû nhieät ñoä vaø aùp suaát khí thoâng thöôøng 
d.  vôùi moïi tröôøng hôïp 
 
40/ Ñònh luaät Boyle- Mariotte ñuùng 
e. khi aùp suaát cao 
f. khi nhieät ñoä thaáp 
g.  vôùi khí lyù töôûng 
h. vôùi khí thöïc 
 
41/ Ñònh luaät Gay – Lussac cho bieát heä thöùc lieân heä giöõa 
 a.theå tích vaø aùp suaát khí khi nhieät ñoä khoâng ñoåi  

        b.aùp suaát vaø nhieät ñoä khi theå tích khoâng ñoåi 
        c.theå tích vaø nhieät ñoäkhi aùp suaát khoâng ñoåi 

 d.theå tích , aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa khí lyù töôûng 
 
42/ Chaát khí deã neùn vì 
 a.caùc phaân töû khí chuyeån ñoäng hoãn loaïn khoâng ngöøng 
 b.löïc huùt giöõa caùc phaân töû raát yeáu 

        c.caùc phaân töû ôû caùch xa nhau 
        d. Caùc phaân töû bay töï do veà moïi phía 
 
Caâu hoûi 43:  
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Moät vaät khoái löôïng m, coù nhieät dung rieâng C, nhieät ñoä ñaàu vaø cuoái laø t1 vaø 
t2. Coâng thöùc Q = Cm(t2 – t1) duøng ñeå xaùc ñònh: 
A. noäi naêng B. nhieät naêng C. nhieät löôïng D. naêng löôïng 
Ñaùp aùn: C 
 
Caâu hoûi 44:  
Ñôn vò cuûa nhieät dung rieâng trong heä SI laø: 
A. J/g ñoä B. J/kg ñoä C. kJ/kg ñoä D. cal/g ñoä 
Ñaùp aùn: B 
 
Caâu hoûi 45:  
Khi truyeàn nhieät cho moät khoái khí thì khoái khí coù theå: 
taêng noäi naêng vaø thöïc hieän coâng 
giaûm noäi naêng vaø nhaän coâng 
A. caû A vaø B ñuùng B. caû A vaø B sai  
Ñaùp aùn: A 
 
Caâu hoûi 46:  
Noäi naêng cuûa moät khoái khí lyù töôûng ñôn nguyeân töû ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng 
thöùc: 
A. U = 3nRT/2 B. U = 3mRT/2µ C. U = 3pV/2 D. Caû 3 caâu A, B, C ñeàu 
ñuùng 
Ñaùp aùn: D 
 
Caâu hoûi 47:  
Khoâng theå cheá taïo ñoäng cô vónh cöûu loaïi 1 vì: 

A. ñoäng cô chæ coù theå hoaït ñoäng trong thôøi gian ngaén  
B. B. traùi vôùi nguyeân lyù 1 nhieät ñoäng löïc hoïc 

C. caû 2 caâu A vaø B sai 
D. caû 2 caâu A vaø B ñuùng 
Ñaùp aùn: D 
 
Caâu hoûi 48:  
Aùp duïng nguyeân lyù 1 nhieät ñoäng löïc hoïc cho caùc quaù trình bieán ñoåi traïng 
thaùi cuûa khí lyù töôûng, ta coù Q = A trong: 
A. quaù trình ñaúng aùp  B. quaù trình ñaúng nhieät 
C. quaù trình ñaúng tích  D. quaù trình ñoaïn nhieät 
Ñaùp aùn: B 
 
Caâu hoûi 49:  
Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà hieäu suaát cuûa ñoäng cô nhieät sai vôùi T1 : nhieät ñoä 
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tuyeät ñoái cuûa nguoàn noùng; T2 : nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa nguoàn laïnh 
A. H luoân nhoû hôn 1  B. H ≤ (T1 – T2) / T1 
C. H raát thaáp   D. H coù theå baèng 1 
Ñaùp aùn: D 
 
Caâu hoûi 50:  
Nguyeân lyù 2 nhieät ñoäng löïc hoïc coù theå phaùt bieåu: 
A. Nhieät khoâng theå töï ñoäng truyeàn töø vaät laïnh hôn sang vaät noùng hôn 
B. Khoâng theå thöïc hieän 1 quaù trình tuaàn hoaøn maø keát quaû duy nhaát cuûa noù 
laø thöïc hieän coâng do laáy nhieät töø 1 nguoàn 
C. caû 2 caâu A vaø B  ñuùng 
D. caû 2 caâu A vaø B sai 
Ñaùp aùn: C 
 
Caâu hoûi 51:  
Tìm aùp suaát cuûa khoái khí lyù töôûng ñôn nguyeân töû trong 1 bình 2 lít, bieát noäi 
naêng cuûa khí laø 300 J 
A. 105 N/m2 
B. 104 N/m2 
C. 700 mmHg 
D. 1 ñaùp soá khaùc 
Höôùng daãn giaûi: U = 3pV/2 ⇒ p = 2U/3V = 2.3.102/3.2.10-3 = 105 N/m2 
Ñaùp aùn: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên học sinh :………………………………..Trường:THPT..................................................... 
 
 
CHỦ ðỀ 1: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG 
 
A. Phương pháp giải bài toán về sự truyền nhiệt giữa các vật 
 + Xác ñịnh nhiệt lượng toả ra và thu vào của các vật trong quá trình truyền nhiệt thông qua 
biểu thức:  
                                Q = mc∆t 
  +Viết phương trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu 
  + Xác ñịnh các ñại lượng theo yêu cầu của bài toán. 
Lưu ý:  + Nếu ta sử dụng biểu thức ∆t = ts – tt thì Qtoả = - Qthu 
  + Nếu ta chỉ xét về ñộ lớn của nhiệt lượng toả ra hay thu vào thì Qtoả = Qthu, trong trường 
hợp này, ñối với vật thu nhiệt thì ∆t = ts - tt  còn ñối với vật toả nhiệt thì ∆t = tt – ts   

CƠ SỞ NHIỆT ðỘNG LỰC HỌC 
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B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: Một bình nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 0,118kg nước ở nhiệt ñộ 20oC. Người ta thả vào 
bình một miếng sắt có khối lượng 0,2kg ñã ñược ñun nóng tới nhiệt ñộ 75oC. Xác ñịnh nhiệt ñộ 
của nước khi bắt ñầu có sự cân bằng nhiệt.Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 920J/kgK; nhiệt 
dung riêng của nước là 4180J/kgK; và nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kgK. Bỏ qua sự truyền 
nhiệt ra môi trường xung quanh. 
                             Giải 
 Gọi t là nhiệt ñộ lúc cân bằng nhiệt. 

Nhiệt lượng của sắt toả ra khi cân bằng: 
  Q1 = mscs(75 – t) = 92(75 – t)  (J) 

Nhiệt lượng của nhôm và nước 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 phương 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 ñược t ≈ 24,8oC 
Bài 2: Một nhiệt lượng kế bằng ñồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt ñộ 8,4oC. 
Người ta thả một miếng kim loại có khối lượng 192g ñã ñun nóng tới nhiệt ñộ 100oC vào nhiệt 
lượng kế. Xác ñịnh nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt ñộ khi có sự cân bằng nhiệt là 
21,5oC.Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh và biết nhiệt dung riêng của ñồng thau là 
128J/kgK và của nước là 4180J/kgK. 
                                      Giải 

Nhiệt lượng toả ra của miếng kim loại khi cân bằng nhiệt là: 
 Q1 = mkck(100 – 21,5) = 15,072ck (J) 
Nhiệt lượng thu vào của ñồng thau và nước khi cân bằng nhiệt là: 
 Q2 = mñcñ(21,5 – 8,4) = 214,6304 (J) 
 Q3 = mncn(21,5 – 8,4) =11499,18  (J) 
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu 

  15,072ck = 214,6304 + 11499,18   
Giải ra ta ñược ck = 777,2J/kgK. 

Bài 3: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105kg ñược ñun nóng tới 1420C vào một cốc 
ñựng nước ở 200C, biết nhiệt ñộ khi có sự cân bằng nhiệt là 420C. Tính khối lượng của nước trong 
cốc, biết nhiệt dung riêng của nước là 880J/kg.K và của nước là 4200J/kg.K. 

Giải 
- Nhiệt lượng do miếng nhôm tỏa ra 
         Q1 = m1c1(142– 42) 
- Nhiệt lượng do nước 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 lượng 120g chứa 400g nước ở nhiệt ñộ 24oC. Người ta thả vào cốc 
nước một thìa ñồng khối lượng 80g ở nhiệt ñộ 100oC.  Xác ñịnh nhiệt ñộ của nước trong cốc khi 
có sự cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/Kg.K, của ñồng là 380 J/Kg.K và 
của nước là 4,19.103. J/Kg.K. 
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                        Giải 
     - Gọi t là nhiệt ñộ khi có sự cân bằng nhiệt. 
     - Nhiệt lượng do thìa ñồng tỏa ra là   Q1 = m1 c1 (t1 – t) 
     - Nhiệt lượng do cốc nhôm thu vào là   Q2 = m2 c2 (t – t2) 
     - Nhiệt lượng do nước thu vào là          Q3 = m3 c3 (t – t2) 

 
Theo phương 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 ñược 

t = 0,08.380.100 0,12.880.24 0,4.4190.24
25, 27

0,08.380 0,12.880 0, 4.4190

+ +
=

+ +
oC. 

Bài 5: Một nhiệt lượng kế bằng ñồng khối lượng m1 = 100g có chứa m2 = 375g nước ở nhiệt ñộ 
25oC. Cho vào nhiệt lượng kế một vật bằng kim loại khối lượng m3 =400g ở 90oC. Biết nhiệt ñộ 
khi có sự cân bằng nhiệt là 30oC. Tìm nhiệt dung riêng của miếng kim loại. Cho biết nhiệt dung 
riêng của ñồng là 380 J/Kg.K, của nước là 4200J/Kg.K. 

Giải 
 Nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế và nước thu vào ñể tăng nhiệt ñộ từ 25oC lên 30oC là  

Q12 = (m1.c1 + m1.c2).(t- t1). 
Nhiệt lượng do miếng kim loại tỏa ra là: 

Q3 = m3.c3.(t2 –t) 
Theo phương 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 lượng 0,105 Kg ñược nung nóng tới 142oC vào một cốc 
nước ở 20oC. Biết nhiệt ñộ khi có sự  cân bằng nhiệt là 42oC. Tính khối lượng nước trong cốc. Biết 
nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/Kg.K và của nước là 4200 J/Kg.K. 

Giải 
Gọi t là nhiệt ñộ khi có sự cân bằng nhiệt 
Nhiệt lượng do quả cầu nhôm tỏa ra là:  Q1 = m1.c1.(t2 – t) 
Nhiệt lượng do nước thu vào là Q2 = m2.c2.(t – t1) 

Theo phương 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. 

 
CHỦ ðỀ 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ðỘNG LỰC HỌC 
 
A. Các dạng bài tập và phương pháp giải 
Dạng 1: Tính toán các ñại lượng liên quan ñến công, nhiệt và ñộ biến thiên nội năng 
                Áp dụng nguyên lý I: ∆U = A + Q 
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Trong ®ã: U∆ : biÕn thiªn néi n¨ng     (J) 
  A : c«ng     (J) 

• Qui −íc:  
+ 0U∆ >  néi n¨ng t¨ng, 0U∆ <  néi n¨ng gi¶m. 
+ 0A >  vËt nhËn c«ng , 0A <  vËt thùc hiÖn c«ng. 
+ 0Q >  vËt nhËn nhiÖt l−îng, 0Q <  vËt truyÒn nhiÖt l−îng. 

Chú ý: 
a.Quá trình ñẳng tích: 

0 0V A∆ = ⇒ =  nên U Q∆ =  
b. Quá trình ñẳng nhiệt 

0 0T U= ⇒ ∆ =  nên Q = -A 
c. Quá trình ñẳng áp 
- Công giãn nở trong quá trình ñẳng áp: = − = ∆2 1( ) .A p V V p V  

= »p h ng sè  : ¸p suÊt cña khèi khÝ. 

1 2,V V : lµ thÓ tÝch lóc ®Çu vµ lóc sau cña khÝ. 

- Có thể tính công bằng công thức: 1
2 1

1

( )
pV

A T T
T

= −  ( nếu bài toán không cho V2) 

§¬n vÞ thÓ tÝch V (m3), ®¬n vÞ cña ¸p suÊt p (N/m2) hoÆc (Pa). =
2

1 1
N

Pa
m

 

Dạng 2: Bài toán về hiệu suất ñộng cơ nhiệt 
- HiÖu suÊt thùc tÕ:  

H = 1 2

1 1

Q Q A

Q Q

−
= (%) 

- HiÖu suÊt lý t−ëng:  

Hmax = 1 2

1

T T

T

−
= 1 - 

1

2

T

T
 vµ H≤ Hmax 

- NÕu cho H th× suy ra A nÕu biÕt Q1 ,ng−îc l¹i cho A suy ra Q1 vµ Q2 
B. Bài tập vận dụng 
Bài 1: một bình kín chứa 2g khí lý tưởng ở 200C ñược ñun nóng ñẳng tích ñể áp suất khí tăng lên 
2 lần. 
a. Tính nhiệt ñộ của khí sau khi ñun. 
b. Tính ñộ biến thiên nội năng của khối khí, cho biết nhiệt dung riêng ñẳng tích khí là 

312,3.10 J/kg.K 
Giải 

a. Trong quá trình ñẳng tích thì: 1 2

1 2

p p

T T
= , nếu áp suất tăng 2 lần thì áp nhiệt ñộ tăng 2 lần, vậy:  

T2 = 2T1 = 2.(20 + 273) = 586K, suy ra t2 = 3130C 
b. Theo nguyên lý I thì: ∆U = A + Q 
do ñây là quá trình ñẳng tích nên A = 0, Vậy ∆U = Q = mc (t2 – t1) = 7208J 
Bài 2: Mét l−îng khÝ ë ¸p suÊt 2.104 N/m2 cã thÓ tÝch 6 lÝt. §−îc ®un nãng ®¼ng ¸p khÝ në 
ra vµ cã thÓ tÝch 8 lÝt. TÝnh:   
a.C«ng do khÝ thùc hiÖn 
b.§é biÕn thiªn néi n¨ng cña khÝ. BiÕt khi ®un nãng khÝ nhËn ®−îc hiÖt l−îng 100 J 

Gi¶i 
a. TÝnh c«ng do khÝ thùc hiÖn ®−îc:  
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= − = ∆2 1( ) .A p V V p V  
Víi       −= ∆ = − = =4 2 3 3

2 12.10 / 2 2.10p N m vµ V V V lÝt m  
Suy ra: −= =4 32.10 .2.10 40A J  
V×  khÝ nhËn nhiÖt l−îng ( > 0Q ) vµ thùc hiÖn c«ng nªn: = −40A J  

b. §é biÕn thiªn néi n¨ng: 
¸p dông nguyªn lý I N§LH  ∆ = +U Q A   
Víi   = 100Q J  vµ 40A J= −  
Suy ra: ∆ = − =100 40 60U J  

Bài 3: Một khối khí có thể tích 10 lít ở áp suất 2.105N/m2 ñược nung nóng ñẳng áp từ 30oC ñến 
1500C. Tính công do khí thực hiện trong quá trình trên. 

Giải 
Trong quá trình ñẳng 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 ñộng cơ nhiệt lý tưởng hoạt ñộng giữa hai nguồn nhiệt 100oC và 25,4oC, thực hiện 
công 2kJ. 
a. Tính hiệu suất của ñộng cơ, nhiệt lượng mà ñộng cơ nhận từ nguồn nóng và nhiệt lượng mà nó 
truyền cho nguồn lạnh. 
 b. Phải tăng nhiệt ñộ của nguồn nóng lên bao nhiêu ñể hiệu suất  ñộng cơ ñạt 25%? 

Giải 
a. Hiệu suất của ñộng cơ: 

1 2

1

373 298,4
0,2 2%

373

T T
H

T

− −
= = = =  

- Suy ra, nhiệt lượng mà ñộng cơ nhận từ nguồn nóng là: 

     1 1 0
A

Q k J
H

= =  

- Nhiệt lượng mà ñộng cơ truyền cho nguồn lạnh: 
      Q2 = Q1 – A = 8kJ 
b. Nhiệt ñộ của nguồn nóng ñể có hiệu suất 25%. 

      = − ⇒ = = = ⇒ = − =
−−

/ / /2 2
1 1/ /

1

298,4
1 398 273 125 .

1 0,251
oT T

H T K t T C
T H

 

Bài 5: Một máy hơi nước có công suất 25KW, nhiệt ñộ nguồn nóng là t1 = 2200C, nguồn lạnh là t2 

= 620C. Biết hiệu suất của ñộng cơ này bằng 2/3 lần hiệu suất lí tưởng ứng với 2 nhiệt ñộ trên. 
Tính lượng than tiêu thụ trong thời gian 5 giờ. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là q = 34.106J. 

Giải 
- Hiệu suất cực ñại 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 lượng mà nguồn nóng của máy nhận là: 
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J
H

tP

H

A
Q

Q

A
H 9

1
1

19.14,2
.

===⇒=  

- Khối lượng 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 ñộ t1 = 270C ñược nung nóng 
ñẳng áp ñến nhiệt ñộ t2 = 870C. Tính công do khí thực hiện. 
Giải 

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng: 1 1 2 2 2 2 1 1

1 2 2 1

p V p V p V p V

T T T T

−
= =

−
 (P = P1= P2) 

Nên: 1 1 2 1 1 1
2 1 2 1

1 2 1 1

( )
( ) ( )

p V P V V p V
p V V T T

T T T T

−
= ⇒ − = −

−
 

Vậy: 1
2 1

1

( )
pV

A T T
T

= − , trong ñó: T1 = 300K, T2 = 360K, p = 100N/m2, V1 = 4m3. 

Do ñó: 100.4(360 300)
80

300
A J

−
= =  

 
 
 

®¸p ¸n (c¬ së cña nhiÖt ®éng lùc häc) 

B1. D 
HD: NhiÖt kh«ng thÓ tù truyÒn gi÷a 2 vËt cã cïng nhiÖt ®é. 
B2. D 
HD: KhÝ kh«ng sinh c«ng (A = 0) nh−ng nh¶ nhiÖt (Q>0) 
B3. C 

HD: Khi ®ã khÝ kh«ng sinh c«ng ⇒ 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: Sè ®o cña c«ng mµ khÝ sinh ra ®−îc ®o b»ng diÖn tÝch cña h×nh t¹o bëi hai ®−êng 
®¼ng tÝch ®i qua tr¹ng th¸i 1 vµ 2, trôc hoµnh OV vµ ®−êng cong biÓu diÔn sù biÕn ®æi 
cña tr¹ng th¸i. Râ rµng khi chÊt khÝ biÕn ®æi theo hµnh tr×nh ®¼ng tÝch råi ®¼ng ¸p th× diÖn 
tÝch cña h×nh ®ã lµ lín nhÊt. 
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: Lµm  t¨ng néi n¨ng b»ng c¸ch truyÒn nhiÖt ®¬n thuÇn. 
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B10. C 
HD: Theo ®Þnh nghÜa th× néi n¨ng cña vËt lµ tæng ®éng n¨ng do chuyÓn ®éng nhiÖt cña 
c¸c ph©n tö vµ thÕ n¨ng t−¬ng t¸c gi÷a (phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch) chóng nªn néi n¨ng 
phô thuéc vµo c¶ nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch cña vËt. 
B11. C 
HD: ∆U = Q + A = 2 – 10.0.05 – 1,5 (J) 

B12. B 
HD: A = 0 ⇒ ∆U = Q HÖ nhËn nhiÖt Q > 0 
 

-------------------------hÕt CHƯƠNG TRÌNH------------------------- 

 
 

 
 

ðề kiểm Tra Học Kỳ I 

ðỀ SỐ 1 
Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:.............................................   
 
Câu 1.  Chật ñiểm chuyển ñộng trên ñường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc 
hướng tâm của chất ñiểm 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 ñường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển ñộng. Công thức nào sau ñây là 
công thức ñúng tính quãng ñường của chuyển ñộng thẳng ñều 

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= +
r r r

 kết luận nào sau ñây là ñúng 

A.  Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= −  B.  Khi 12v
r

và 23v
r

 ngược hướng 13 12 23v v v= +   

C.  Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= +  D.  Khi 12v
r

và 23v
r

 cùng hướng 13 12 23v v v= −  
Câu 4.  Một vật ñược thả rơi từ ñộ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm ñất 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 ñộng trên hai ñường 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 ñi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu ñi ngược dòng từ B về A 
hết 3h. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nước là :  
               

A.  1 km/h. B.  25 km/h C.  10 km/h. D.  15 km/h 
Câu 7.  Biểu thức nào sau ñây thể hiện mối liên hệ giữa tốc ñộ góc (ω ), tốc ñộ dài (v), chu kì 
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quay (T), và tần số (f) của chuyển ñộng tròn ñều?  

A.  

2
2v r fr r

T

πω π= = =
.  B.  

2
2v fr r

r T

ω ππ= = =
.   

C.  

2
2v r Tr r

f

πω π= = =
  D.  

22v r fr r
T

πω π= = =
. 

Câu 8.  Một vật chuyển ñộng nhanh dần ñều ñi ñược quãng ñường s1= 12m và s2= 32 m trong hai 
khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển ñộng 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 ñộng với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển ñộng chậm dần ñều 
với gia tốc 2m/s2. Quãng ñường ñi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho ñến khi dừng hẳn lần 
lượt là : 

A.  16m và 25m. B.  16m và 72m. C.  16m và 36m. D.  16m và 18m. 
Câu 10.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển ñộng tròn ñều 

A.  ðộ lớn của gia tốc hướng tâm 

2v
a

r
=

 
B.  Gia tốc ñặc trưng cho sự biến thiên về ñộ lớn của vận tốc. 
C.  Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm ñường tròn quỹ ñạo. 
D.  Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời ñiểm. 

Câu 11.  Vận tốc của một chất ñiểm chuyển ñộng dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức 
v 10 2t(m / s)= − . Vận tốc trung bình của chất ñiểm  trong khoảng thời gian từ t1=2s ñến t2= 4s là  

A.  2 m/s B.  3m/s C.  1 m/s. D.  4 m/s 
Câu 12. Phát biểu nào sau ñây là ñúng nhất khi nói về chuyển ñộng thẳng ñều 

A.  Tại mọi thời ñiểm véctơ vận tốc như nhau. B.  Vận tốc có ñộ lớn 
không ñổi theo thời gian. 
C.  Véc tơ vận tốc có hướng không thay ñổi. D.  Vận tốc luôn có giá trị dương. 

Câu 13.  Lúc 7h sáng một người ñi xe ñạp ñuổi theo một người ñi bộ ñã ñi ñược 16 km. Cả hai 
chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người ñi xe ñạp ñuổi kịp người ñi bộ vào 
thời ñiểm  và vị trí nào sau ñây : 

A.  Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km 
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 ñây dùng ñể xác ñịnh gia tốc trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều ? 
với v0, vt là vận tốc tại các thời ñiểm 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 ñi qua A trên một ñường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển ñộng chậm 
dần ñều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc ñó tại một ñiểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành 
ñi ngược chiều với xe thứ nhất chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời ñiểm 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 ñược ném thẳng ñứng từ mặt ñất lên với vận tốc ñầu 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 : 
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A.  v =10m/s, cách mặt ñất 10m B.  v =10m/s, cách mặt ñất 20m 
C.  v =5m/s, cách mặt ñất 10m. D.  v =5m/s, cách mặt ñất 20m 

Câu 17.  Một vật rơi từ ñộ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi ñược quãng ñường 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 ñộng thẳng biến ñổi ñều có tọa ñộ x, quãng ñường s, vận tốc v, thời gian chuyển 
ñộng t, gia tốc a. Công thức nào sau ñây 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 ñến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và 
trôi theo dòng nước từ A ñến B thì thời gian chuyển ñộng là : 

A.  8h. B.  2h C.  6h. D.  6h. 
Câu 20.  ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm của chuyển ñộng rơi tự do ? 

A.  Chuyển ñộng theo phương thẳng ñứng, chiều từ trên xuống. B.  Vật chuyển ñộng 
thẳng nhanh dần ñều. 
C.  Tại một nơi và gần mặt ñất, mọi vật rơi tự do như nhau. D.  Lúc t=0 thì v 0≠  

Câu 21.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về tọa ñộ của vật chuyển ñộng thẳng ñều?  
A.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
B.  Tọa ñộ có thể âm dương hoặc bằng không  
C.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
D.  Tọa ñộ luôn thay ñổi theo thời gian.  

Câu 22.  Phương trình chuyển ñộng 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 ñĩa tròn bán kính 10cm, quay ñều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một ñiểm nằm 
trên vành ñĩa 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 ñến tỉnh B. Trong nửa ñoạn ñường xe chuyển ñộng với vận tốc 40 
km/h. Trong nửa ñoạn ñường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc ñộ trung bình của xe trên 
ñoạn ñường AB là : 

A.  48 km/h. B.  24 km/h. C.  50 km/h. D.  40 km/h. 

Câu 25.  Một vật chuyển ñộng với phương trình 
2x 6t 2t= + . Kết luận nào sau ñây là sai ? 

A.  Gia tốc của vật là 2 m/s2. B.  Vật chuyển ñộng theo chiều dương của trục 
tọa ñộ. 
C.  Vận tốc ban ñầu của vật là 6 m/s. D.  Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều 

Câu 26.  ðặc ñiểm nào sau ñây không phù hợp với chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều?  
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 ñường ñi ñược trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một 
hằng số.  
D.  Quãng ñường ñi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 

Câu 27.  Một xe lửa bắt ñầu dời khỏi ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,1 m/s2. 
Sau thời gian bao lâu xe ñạt vận tốc 36 km/h ? 

A.  t 100s=  B.  t 360s= . C.  t 200s=  D.  t 300s=  
Câu 28.  Một vật chuyển ñộng thẳng chậm dần ñều quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 3 là là 8m 
và quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc ñầu và gia tốc của vật là: 
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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 ñây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển ñộng tròn ñều ? 

A.  
2t

ϕω ∆
=

∆  B.  

s
t

ω ∆
=

∆ . C.  t
ϕω ∆

=
∆  D.  R

ϕω ∆
=

. 
Câu 30.  Biểu thức gia tốc hướng tâm của chuyển ñộng tròn ñều là : 

A.  
2

hta rω=  B.  hta rω=  C.  hta v.r=  D.  
2

hta v r=  

1. ðáp án ðỀ SỐ 1 
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ðỀ SỐ 2 
Câu 1. Phát biểu nào sau ñây là ñúng nhất khi nói về chuyển ñộng thẳng ñều 

A.  Tại mọi thời ñiểm véctơ vận tốc như nhau. B.  Vận tốc luôn có giá 
trị dương. 
C.  Vận tốc có ñộ lớn không ñổi theo thời gian. D.  Véc tơ vận tốc có 
hướng không thay ñổi. 

Câu 2.  Giọ s là quãng ñường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển ñộng. Công thức nào sau ñây là 
công thức ñúng tính quãng ñường của chuyển ñộng thẳng ñều 

A.  s v.t=  B.  
2s v .t=  C.  

2s v.t=  D.  

v
s

t
=

. 
Câu 3.  Một quả cầu ñược ném thẳng ñứng từ mặt ñất lên với vận tốc ñầu 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 ñất 20m B.  v =10m/s, cách mặt ñất 10m 
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C.  v =10m/s, cách mặt ñất 20m D.  v =5m/s, cách mặt ñất 10m. 
Câu 4.  Lúc 8h một ôtô ñi qua A trên một ñường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển ñộng chậm dần 
ñều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc ñó tại một ñiểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành ñi 
ngược chiều với xe thứ nhất chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời ñiểm 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.  ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm của chuyển ñộng rơi tự do ? 
A.  Lúc t=0 thì v 0≠ B.  Chuyển ñộng theo phương thẳng ñứng, chiều từ trên xuống. 
C.  Vật chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều. D.  Tại một nơi và gần mặt ñất, mọi vật rơi tự do 
như nhau. 

Câu 6.  Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23v v v= +
r r r

 kết luận nào sau ñây là ñúng 

A.  Khi 12v
r

và 23v
r

 ngược hướng 13 12 23v v v= +  B.  Khi 12v
r

và 23v
r

 cùng hướng 13 12 23v v v= −   

C.  Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= −  D.  Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= +  
Câu 7.  Một vật ñược thả rơi từ ñộ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm ñất 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 ñộng với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển ñộng chậm dần ñều 
với gia tốc 2m/s2. Quãng ñường ñi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho ñến khi dừng hẳn lần 
lượt là : 

A.  16m và 25m. B.  16m và 72m. C.  16m và 36m. D.  16m và 18m. 
Câu 9.  Một ôtô chạy từ tỉnh A ñến tỉnh B. Trong nửa ñoạn ñường xe chuyển ñộng với vận tốc 40 
km/h. Trong nửa ñoạn ñường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc ñộ trung bình của xe trên 
ñoạn ñường AB là : 

A.  24 km/h. B.  40 km/h. C.  50 km/h. D.  48 km/h. 
Câu 10.  Một ñĩa tròn bán kính 10cm, quay ñều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một ñiểm nằm 
trên vành ñĩa 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 ñộ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi ñược quãng ñường 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 ñầu dời khỏi ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,1 m/s2. 
Sau thời gian bao lâu xe ñạt vận tốc 36 km/h ? 

A.  t 100s=  B.  t 360s= . C.  t 300s=  D.  t 200s=  
Câu 13.  Lúc 7h sáng một người ñi xe ñạp ñuổi theo một người ñi bộ ñã ñi ñược 16 km. Cả hai 
chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người ñi xe ñạp ñuổi kịp người ñi bộ vào 
thời ñiểm  và vị trí nào sau ñây : 

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 ñiểm chuyển ñộng dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức 
v 10 2t(m / s)= − . Vận tốc trung bình của chất ñiểm  trong khoảng thời gian từ t1=2s ñến t2= 4s là  

A.  2 m/s B.  3m/s C.  4 m/s D.  1 m/s. 
Câu 15.  ðặc ñiểm nào sau ñây không phù hợp với chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều?  
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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 ñường ñi ñược trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một 
hằng số.  
D.  Quãng ñường ñi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 

Câu 16.  Một canô ñi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu ñi ngược dòng từ B về A 
hết 3h. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nước là :  
               

A.  25 km/h B.  10 km/h. C.  1 km/h. D.  15 km/h 
Câu 17.  Một vật chuyển ñộng thẳng chậm dần ñều quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 3 là là 8m 
và quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc ñầu 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 ñộng với phương trình 
2x 6t 2t= + . Kết luận nào sau ñây là sai ? 

A.  Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều B.  Vận tốc ban ñầu của vật là 6 m/s. 
C.  Vật chuyển ñộng theo chiều dương của trục tọa ñộ. D.  Gia tốc của vật là 2 
m/s2. 

Câu 19.  Một ca nô chạy xuôi dòng từ A ñến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và 
trôi theo dòng nước từ A ñến B thì thời gian chuyển ñộng là : 

A.  6h. B.  8h. C.  2h D.  6h. 

Câu 20.  Phương trình chuyển ñộng 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 ñộng thẳng biến ñổi ñều có tọa ñộ x, quãng ñường s, vận tốc v, thời gian chuyển 
ñộng t, gia tốc a. Công thức nào sau ñây 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 ñây dùng ñể xác ñịnh gia tốc trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều ? 
với v0, vt là vận tốc tại các thời ñiểm t0 và t.  

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 ñây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển ñộng tròn ñều ? 

A.  t
ϕω ∆

=
∆  B.  

2t
ϕω ∆

=
∆  C.  

s
t

ω ∆
=

∆ . D.  R
ϕω ∆

=
. 

Câu 24.  Chật ñiểm chuyển ñộng trên ñường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia 
tốc hướng tâm của chất ñiểm là:  

A.  
2225 /hta m s= .  B.  

215 /hta m s= .  C.  
21 /hta m s= .  D.  

230 /hta m s= .  
Câu 25.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển ñộng tròn ñều 

A.  Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm ñường tròn quỹ ñạo. 

B.  ðộ lớn của gia tốc hướng tâm 

2v
a

r
=

 
C.  Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời ñiểm. 
D.  Gia tốc ñặc trưng cho sự biến thiên về ñộ lớn của vận tốc. 

Câu 26.  Biểu thức gia tốc hướng tâm của chuyển ñộng tròn ñều là : 
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A.  
2

hta rω=  B.  
2

hta v r=  C.  hta v.r=  D.  hta rω=  
Câu 27.  Hai xe A và B chuyển ñộng trên hai ñường 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.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về tọa ñộ của vật chuyển ñộng thẳng ñều?  

A.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
B.  Tọa ñộ luôn thay ñổi theo thời gian.  
C.  Tọa ñộ có thể âm dương hoặc bằng không  
D.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 

Câu 29.  Một vật chuyển ñộng nhanh dần ñều ñi ñược quãng ñường s1= 12m và s2= 32 m trong hai 
khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển ñộng 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 ñây thể hiện mối liên hệ giữa tốc ñộ góc (ω ), tốc ñộ dài (v), chu kì 
quay (T), và tần số (f) của chuyển ñộng tròn ñều?  

A.  

2
2v r Tr r

f

πω π= = =
                         B.  

22v r fr r
T

πω π= = =
. 

            C.  

2
2v fr r

r T

ω ππ= = =
.  D.  

2
2v r fr r

T

πω π= = =
.  
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 01. {  -  -  -   10. {  -  -  -   19. -  |  -  -   28. {  -  -  -   
 
 02. {  -  -  -   11. -  -  -  ~   20. -  -  -  ~   29. -  |  -  -   
 
 03. -  -  -  ~   12. {  -  -  -   21. -  -  }  -   30. -  -  -  ~   
 
 04. -  |  -  -   13. {  -  -  -   22. -  -  }  -   
 
 05. {  -  -  -   14. {  -  -  -   23. {  -  -  -   
 
 06. -  -  }  -   15. {  -  -  -   24. -  |  -  -   
 
 07. -  |  -  -   16. {  -  -  -   25. -  -  -  ~   
 
 08. {  -  -  -   17. -  |  -  -   26. {  -  -  -   
 
 09. -  -  -  ~   18. -  -  -  ~   27. -  -  }  -   
 
 
 

 
 
 

 



  -  Bồi dưỡng kiến thức -  01689.996.187                                  Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net  

 
240 

ðỀ SỐ 3 
 

Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:.................................. 
Câu 1.  Vận tốc của một chất ñiểm chuyển ñộng dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức 
v 10 2t(m / s)= − . Vận tốc trung bình của chất ñiểm  trong khoảng thời gian từ t1=2s ñến t2= 4s là  

A.  2 m/s B.  3m/s C.  1 m/s. D.  4 m/s 
Câu 2.  Một vật chuyển ñộng thẳng chậm dần ñều quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 3 là là 8m 
và quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc ñầu 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 ñây dùng ñể xác ñịnh gia tốc trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều ? 
với v0, vt là vận tốc tại các thời ñiểm 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 4.  Một vật chuyển ñộng nhanh dần ñều ñi ñược quãng ñường s1= 12m và s2= 32 m trong hai 
khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển ñộng của vật là : 

A.  5 m/s2. B.  10 m/s2  C.  2,5 m/s2. D.  2 m/s2. 
Câu 5.  Chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều có tọa ñộ x, quãng ñường s, vận tốc v, thời gian chuyển 
ñộng t, gia tốc a. Công thức nào sau ñây là SAI ? 

A.  
2 2

0v v 2as+ =  B.  
2

0

1
s v t at

2
= +

 C.  
2

0 0

1
x x v t at

2
= + +

 D.  
2 2

0v v 2as− =  
Câu 6.  Chật ñiểm chuyển ñộng trên ñường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc 
hướng tâm của chất ñiểm 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 người ñi xe ñạp ñuổi theo một người ñi bộ ñã ñi ñược 16 km. Cả hai 
chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người ñi xe ñạp ñuổi kịp người ñi bộ vào 
thời ñiểm  và vị trí nào sau ñây : 

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 ñến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và 
trôi theo dòng nước từ A ñến B thì thời gian chuyển ñộng là : 

A.  8h. B.  6h. C.  2h D.  6h. 

Câu 9.  Phương trình chuyển ñộng 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.  ðặc ñiểm nào sau ñây không phù hợp với chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều?  

A.  Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
B.  Quãng ñường ñi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 
C.  Hiệu quãng ñường ñi ñược 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.  
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Câu 11.  Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23v v v= +
r r r

 kết luận nào sau ñây là ñúng 

A.  Khi 12v
r

và 23v
r

 ngược hướng 13 12 23v v v= +  B.  Khi 12v
r

và 23v
r

 cùng hướng 13 12 23v v v= −  C.  

Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= +  D.  Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= −  

Câu 12.  Một vật chuyển ñộng với phương trình 
2x 6t 2t= + . Kết luận nào sau ñây là sai ? 

A.  Vận tốc ban ñầu của vật là 6 m/s. B.  Vật chuyển ñộng theo chiều dương của trục 
tọa ñộ. 
C.  Gia tốc của vật là 2 m/s2. D.  Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều 

Câu 13.  Công thức nào sau ñây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển ñộng tròn ñều ? 

A.  
2t

ϕω ∆
=

∆  B.  t
ϕω ∆

=
∆  C.  R

ϕω ∆
=

. D.  

s
t

ω ∆
=

∆ . 
Câu 14.  Một ôtô chuyển ñộng với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển ñộng chậm dần ñều 
với gia tốc 2m/s2. Quãng ñường ñi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho ñến khi dừng hẳn lần 
lượt là : 

A.  16m và 36m. B.  16m và 18m. C.  16m và 72m. D.  16m và 25m. 
Câu 15.  Một vật rơi từ ñộ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi ñược quãng ñường 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 ñộng trên hai ñường 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.  10 m/s B.  2 m/s C.  14 m/s D.  16 m/s 
Câu 17.  Một canô ñi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu ñi ngược dòng từ B về A 
hết 3h. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nước là :  
               

A.  10 km/h. B.  25 km/h C.  1 km/h. D.  15 km/h 
Câu 18. Phát biểu nào sau ñây là ñúng nhất khi nói về chuyển ñộng thẳng ñều 

A.  Vận tốc có ñộ lớn không ñổi theo thời gian. B.  Tại mọi thời ñiểm 
véctơ vận tốc như nhau. 
C.  Vận tốc luôn có giá trị dương. D.  Véc tơ vận tốc có hướng không thay ñổi. 

Câu 19.  Một vật ñược thả rơi từ ñộ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm ñất 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 ñây thể hiện mối liên hệ giữa tốc ñộ góc (ω ), tốc ñộ dài (v), chu kì 
quay (T), và tần số (f) của chuyển ñộng tròn ñều?  

A.  

2
2v fr r

r T

ω ππ= = =
.  B.  

2
2v r Tr r

f

πω π= = =
 

  C.  

2
2v r fr r

T

πω π= = =
.  D.  

22v r fr r
T

πω π= = =
. 

Câu 21.  Biểu thức gia tốc hướng tâm của chuyển ñộng tròn ñều là : 

A.  
2

hta rω=  B.  
2

hta v r=  C.  hta rω=  D.  hta v.r=  
Câu 22.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về tọa ñộ của vật chuyển ñộng thẳng ñều?  

A.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
B.  Tọa ñộ có thể âm dương hoặc bằng không  
C.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
D.  Tọa ñộ luôn thay ñổi theo thời gian.  

Câu 23.  Một ôtô chạy từ tỉnh A ñến tỉnh B. Trong nửa ñoạn ñường xe chuyển ñộng với vận tốc 40 
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km/h. Trong nửa ñoạn ñường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc ñộ trung bình của xe trên 
ñoạn ñường AB là : 

A.  50 km/h. B.  48 km/h. C.  24 km/h. D.  40 km/h. 
Câu 24.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển ñộng tròn ñều 

A.  Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm ñường tròn quỹ ñạo. 
B.  Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời ñiểm. 
C.  Gia tốc ñặc trưng cho sự biến thiên về ñộ lớn của vận tốc. 

D.  ðộ lớn của gia tốc hướng tâm 

2v
a

r
=

 
Câu 25.  Một quả cầu ñược ném thẳng ñứng từ mặt ñất lên với vận tốc ñầu 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 ñất 10m. B.  v =10m/s, cách mặt ñất 20m 
C.  v =5m/s, cách mặt ñất 20m D.  v =10m/s, cách mặt ñất 10m 

Câu 26.  Một ñĩa tròn bán kính 10cm, quay ñều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một ñiểm nằm 
trên vành ñĩa 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 ñi qua A trên một ñường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển ñộng chậm 
dần ñều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc ñó tại một ñiểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành 
ñi ngược chiều với xe thứ nhất chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời ñiểm 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 ñầu dời khỏi ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,1 m/s2. 
Sau thời gian bao lâu xe ñạt vận tốc 36 km/h ? 

A.  t 360s= . B.  t 300s=  C.  t 100s=  D.  t 200s=  
Câu 29.  Giọ s là quãng ñường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển ñộng. Công thức nào sau ñây là 
công thức ñúng tính quãng ñường của chuyển ñộng thẳng ñều 

A.  
2s v.t=  B.  s v.t=  C.  

2s v .t=  D.  

v
s

t
=

. 
Câu 30.  ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm của chuyển ñộng rơi tự do ? 

A.  Lúc t=0 thì v 0≠  
B.  Tại một nơi và gần mặt ñất, mọi vật rơi tự do như nhau. 
C.  Chuyển ñộng theo phương thẳng ñứng, chiều từ trên xuống.  
D.  Vật chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều. 

 

4. ðáp án ðỀ SỐ 3 
 
 
 01. {  -  -  -   10. {  -  -  -   19. {  -  -  -   28. -  -  }  -   
 
 02. -  -  }  -   11. -  -  -  ~   20. -  -  }  -   29. -  |  -  -   
 
 03. {  -  -  -   12. -  -  }  -   21. {  -  -  -   30. {  -  -  -   
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 04. {  -  -  -   13. -  |  -  -   22. {  -  -  -   
 
 05. {  -  -  -   14. -  -  -  ~   23. -  |  -  -   
 
 06. -  -  -  ~   15. {  -  -  -   24. -  -  }  -   
 
 07. {  -  -  -   16. {  -  -  -   25. {  -  -  -   
 
 08. {  -  -  -   17. -  |  -  -   26. -  |  -  -   
 
 09. -  -  }  -   18. -  |  -  -   27. {  -  -  -   
 
 

ðỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012 
MÔN: VẬT LÝ- LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 

ðỀ SỐ 4 
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao ñề) 

Câu 1:(2,5 ñiểm) 
a, Viết công thức tính gia tốc, nêu ñặc ñiểm của véctơ gia tốc trong chuyển ñộng thẳng chậm dần 
ñều. 
b, Một xe ôtô có khối lượng 2 tấn ñang chạy với tốc ñộ 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 ñiểm) 
a, Cho biết phương, chiều của lực ñàn hồi của lò xo. 
b, Treo một vật có khối lượng 200gam vào ñầu dưới của một lò xo, ñầu trên của lò xo cố ñịnh. ta 
thấy lò xo giãn ra 2cm. Lấy g=10m/s2. Tính ñộ cứng của lò xo. Vẽ hình và biểu diễn các lực tác 
dụng vào vật trên hình vẽ. 
Câu 3:(2 ñiểm) 
Một người có khối lượng 50kg ñứng trong buồng thang máy. Lấy g= 10m/s2. Hãy tính áp lực mà 
người ñó tác dụng lên sàn buồng thang máy trong hai trường hợp sau: 
a, Thang máy ñang ñi lên ñều. 
b, Thang máy ñang ñi lên chậm dần ñều với gia tốc 2m/s2. 
Câu 4:(3,5 ñiểm) 
Cho hệ vật như hình vẽ, hai vật m1 và m2 ñược nối với nhau bằng sợi dây không giãn vắt qua một 
ròng rọc cố ñịnh. Bỏ qua ma sát giữa dây và ròng rọc, khối lượng dây và ròng rọc không ñáng kể. 
Góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là α= 300. Biết khối lượng m1= 2kg; khối 
lượng m2 có thể thay ñổi ñược. Hệ số ma sát nghỉ và hệ số ma sát trượt giữa vật m1 với mặt phẳng 
nghiêng lần lượt là µn= 0,2 và µt= 0,1.Lấy g= 10m/s2. 
1. Cho m2= 0,5kg, thả cho hệ bắt ñầu chuyển ñộng ta  
thấy m1 trượt 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 ñộ lớn của lực ma sát ñó. α

m1
m2
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………………………………. 

NỘI DUNG ðIỂ
M 

Câu 1 
(2,5ñiể
m) 

a, * Công thức tính gia tốc  
………………………………………………………….. 

ặc ………  * ðặc ñiểm của véc tơ gia tốc  
……………………………………………………… 

b, * Tính 0 10
2

5

v v
a

t

− −
= = = − m/s2  

……………………………………………….. 
 
* Tính ñược ñộ lớn Fh= 4000N  
……………………………………………………. 
* Vẽ hình ( vẽ véctơ gia tốc ngược hướng vectơ vận tốc)  
…………………………. 

0,50 
0,50 
 
0,50 
 
0,50 
0,50 

Câu 2 
(2,0ñiể

m) 

 
a. * Nêu phương, chiều của lực ñàn hồi của lò xo  
……………………...………….. 
b, * Vẽ hình chỉ ra 2 lực tác dụng vào vật là trọng lực và lực ñàn hồi 
…….……….. 
* Áp dụng ñiều kiện cân bằng ñể suy ra mg = 
k l∆ …………………………………. 
* Tính ñược k = 100 N/m  
………………………………………………………….. 

 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

   
Câu 3 
(2,0ñiể

m) 
 

 * Phân tích lực tác dụng vào vật và viết ñược .P Q m a+ =
ur ur r

 (trong hqc gắn 
với ñất) 
 hoặc qtP Q F O+ + =

ur ur uur ur
 (trong hqc gắn với thang máy) ; .qtF m a= −

uur r
 

……………….. 
 * Chiếu lên phương thẳng ñứng hướng lên và suy ra áp lực N= Q= 
m(g+a)  ..……. 
a. Thang máy ñi lên ñều a= 0, N= Q= 500N 
.………………………………………. 
b, Thang máy ñi lên chậm dần ñều a= - 2m/s2, N= Q= 400N  
……………………… 

 
 
0,50 
0,50 
0,50 
0.50 
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Câu 4 
(3,5ñiể

m) 
 
 
 

Vẽ hình, phân tích lực tác dụng lên 2 vật. Phân tích 1 1 1x yP P P= +
ur uur uur

 
1, a,* Tính ñược Q= P1y= m1.g.cosα = … = 17,3N và suy ra áp lực N= 
Q= 17,3N  … 
 
* Tính ñược P1x= m1.g.sinα = … = 10N 
…………………………………………… 
 
* Khi m2= 0,5kg .Tính ñược P2= m2g= … = 5N. Tính ñược fmst= 
µtQ=…= 1,73N… 
 
* Suy ra P1x - P2 - fmst= (m1+ m2)a và tính ñược a= 1,3m/s2 
……………………….. 
 
b, *Khi m2= 0,8kg. Tính ñược P2=…= 8N. Tính ñược fmsn max = µnQ=…= 
3,5N ….. 
 
*So sánh P1x với P2 + fmsn max và P2 với P1x+ fmsn max suy ra hai vật ñứng 
yên a= 0  Tính ñược fmsn = P1x – P2= … = 2N 
………………………………………………….  

 
 
1.00 
 
0,50 
 
0,50 
 
0,50 
 
0,50 
 
 
0,50 
 

 
 
 

ðỀ SỐ 5 
 Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:.... ......................  

Câu 1.  Giọ s là quãng ñường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển ñộng. Công thức nào sau ñây là 
công thức ñúng tính quãng ñường của chuyển ñộng thẳng ñều 

A.  s v.t=  B.  

v
s

t
=

. C.  
2s v.t=  D.  

2s v .t=  
Câu 2.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển ñộng tròn ñều 

A.  Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời ñiểm. 
B.  Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm ñường tròn quỹ ñạo. 

C.  ðộ lớn của gia tốc hướng tâm 

2v
a

r
=

 
D.  Gia tốc ñặc trưng cho sự biến thiên về ñộ lớn của vận tốc. 

Câu 3.  Một vật chuyển ñộng nhanh dần ñều ñi ñược quãng ñường s1= 12m và s2= 32 m trong hai 
khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển ñộng 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 ñến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và 
trôi theo dòng nước từ A ñến B thì thời gian chuyển ñộng là : 

A.  6h. B.  6h. C.  2h D.  8h. 
Câu 5.  Một vật ñược thả rơi từ ñộ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm ñất 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.  Phương trình chuyển ñộng của một vật có dạng 
23 4 2x t t= − + . Công thức vận tốc tức 

thời của vật là :  
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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 ñược ném thẳng ñứng từ mặt ñất lên với vận tốc ñầu 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 ñất 10m. B.  v =10m/s, cách mặt ñất 10m 
C.  v =10m/s, cách mặt ñất 20m D.  v =5m/s, cách mặt ñất 20m 

Câu 8.  Chật ñiểm chuyển ñộng trên ñường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc 
hướng tâm của chất ñiểm 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 ñộ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi ñược quãng ñường 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 ñộng với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển ñộng chậm dần ñều 
với gia tốc 2m/s2. Quãng ñường ñi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho ñến khi dừng hẳn lần 
lượt là : 

A.  16m và 72m. B.  16m và 18m. C.  16m và 25m. D.  16m và 36m. 
Câu 11.  Một ñĩa tròn bán kính 10cm, quay ñều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một ñiểm nằm 
trên vành ñĩa 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.  ðặc ñiểm nào dưới ñây không phải là ñặc ñiểm của chuyển ñộng rơi tự do ? 

A.  Lúc t=0 thì v 0≠ B.  Vật chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều. 
C.  Chuyển ñộng theo phương thẳng ñứng, chiều từ trên xuống. D.  Tại một nơi và gần 
mặt ñất, mọi vật rơi tự do như nhau. 

Câu 13.  Một vật chuyển ñộng với phương trình 
2x 6t 2t= + . Kết luận nào sau ñây là sai ? 

A.  Vận tốc ban ñầu của vật là 6 m/s. B.  Vật chuyển ñộng nhanh dần ñều 
C.  Gia tốc của vật là 2 m/s2. D.  Vật chuyển ñộng theo chiều dương của trục 
tọa ñộ. 

Câu 14.  Biểu thức gia tốc hướng tâm của chuyển ñộng tròn ñều là : 

A.  hta v.r=  B.  
2

hta rω=  C.  hta rω=  D.  
2

hta v r=  
Câu 15.  Biểu thức nào sau ñây dùng ñể xác ñịnh gia tốc trong chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều ? 
với v0, vt là vận tốc tại các thời ñiểm 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 ñến tỉnh B. Trong nửa ñoạn ñường xe chuyển ñộng với vận tốc 40 
km/h. Trong nửa ñoạn ñường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc ñộ trung bình của xe trên 
ñoạn ñường AB là : 

A.  40 km/h. B.  50 km/h. C.  48 km/h. D.  24 km/h. 
Câu 17.  Lúc 8h một ôtô ñi qua A trên một ñường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển ñộng chậm 
dần ñều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc ñó tại một ñiểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành 
ñi ngược chiều với xe thứ nhất chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời ñiểm 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 ñi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu ñi ngược dòng từ B về A 
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hết 3h. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nước là :      
A.  25 km/h B.  1 km/h. C.  15 km/h D.  10 km/h. 

Câu 19. Phát biểu nào sau ñây là ñúng nhất khi nói về chuyển ñộng thẳng ñều 
A.  Tại mọi thời ñiểm véctơ vận tốc như nhau. B.  Vận tốc luôn có giá 
trị dương. 
C.  Véc tơ vận tốc có hướng không thay ñổi. D.  Vận tốc có ñộ lớn không ñổi theo thời gian. 

Câu 20.  Vận tốc của một chất ñiểm chuyển ñộng dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức 
v 10 2t(m / s)= − . Vận tốc trung bình của chất ñiểm  trong khoảng thời gian từ t1=2s ñến t2= 4s là  

A.  3m/s B.  1 m/s. C.  2 m/s D.  4 m/s 
Câu 21.  Công thức nào sau ñây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển ñộng tròn ñều ? 

A.  R
ϕω ∆

=
. B.  t

ϕω ∆
=

∆  C.  
2t

ϕω ∆
=

∆  D.  

s
t

ω ∆
=

∆ . 
Câu 22.  ðiều nào sau ñây là SAI khi nói về tọa ñộ của vật chuyển ñộng thẳng ñều?  

A.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
B.  Tọa ñộ có thể âm dương hoặc bằng không  
C.  Tọa ñộ luôn thay ñổi theo thời gian.  
D.  Tọa ñộ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  

Câu 23.  Lúc 7h sáng một người ñi xe ñạp ñuổi theo một người ñi bộ ñã ñi ñược 16 km. Cả hai 
chuyển ñộng thẳng ñều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người ñi xe ñạp ñuổi kịp người ñi bộ vào 
thời ñiểm  và vị trí nào sau ñây : 

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 ñầu dời khỏi ga và chuyển ñộng thẳng nhanh dần ñều với gia tốc 0,1 m/s2. 
Sau thời gian bao lâu xe ñạt 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= +
r r r

 kết luận nào sau ñây là ñúng 

A.  Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= −  B.  Khi 12v
r

và 23v
r

 cùng hướng 13 12 23v v v= −  C.  

Khi 12v
r

và 23v
r

 vuông góc 
2 2

13 12 23v v v= +  D.  Khi 12v
r

và 23v
r

 ngược hướng 13 12 23v v v= +  
Câu 26.  ðặc ñiểm nào sau ñây không phù hợp với chuyển ñộng thẳng biến ñổi ñều?  

A.  Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.  
B.  Hiệu quãng ñường ñi ñược trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một 
hằng số.  
C.  Quãng ñường ñi 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 ñộng trên hai ñường 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 ñộng thẳng chậm dần ñều quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 3 là là 8m 
và quãng ñường ñi ñược trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc ñầu 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 ñộng thẳng biến ñổi ñều có tọa ñộ x, quãng ñường s, vận tốc v, thời gian chuyển 
ñộng t, gia tốc a. Công thức nào sau ñây là SAI ? 
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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 ñây thể hiện mối liên hệ giữa tốc ñộ góc (ω ), tốc ñộ dài (v), chu kì 
quay (T), và tần số (f) của chuyển ñộng tròn ñều?  

        A.  

2
2v fr r

r T

ω ππ= = =
.                 B.  

2
2v r fr r

T

πω π= = =
.   

        C.  

2
2v r Tr r

f

πω π= = =
                  D.  

22v r fr r
T

πω π= = =
. 

 
 

2. ðáp án ðỀ SỐ 5 
 
 
 01. {  -  -  -   10. -  -  }  -   19. {  -  -  -   28. -  -  }  -   
 
 02. -  -  -  ~   11. {  -  -  -   20. -  -  }  -   29. {  -  -  -   
 
 03. {  -  -  -   12. {  -  -  -   21. -  |  -  -   30. -  |  -  -   
 
 04. -  -  -  ~   13. -  -  }  -   22. -  -  -  ~   
 
 05. {  -  -  -   14. -  |  -  -   23. -  -  }  -   
 
 06. {  -  -  -   15. {  -  -  -   24. -  -  }  -   
 
 07. {  -  -  -   16. -  -  }  -   25. {  -  -  -   
 
 08. {  -  -  -   17. {  -  -  -   26. {  -  -  -   
 
 09. -  -  }  -   18. {  -  -  -   27. -  |  -  -   
 
 
 

 

ðỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II 
 
 

C©u 1. mét b×nh cã dung tÝch 10lÝt chøa khÝ Argon ë ¸p suÊt 3,2.105Pa, nhiÖt ®é 270C. Hái khèi 
l−îng Argon trong b×nh lµ bao nhiªu. M ≈ 40g/mol 
A.   61,13g                                  B. 51,36g                                    C.  56,4g                                
D. 32,13g 
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C©u 2. Một lượng khí ở áp suất p1 = 750mmHg, nhiệt ñộ t1 = 270C có thể tích V1 = 76cm3. 
Tính thể tích V2 của khối khí ñó ở nhiệt ñộ t2 = - 30C và áp suất p2 =760mmHg. 
A. V2 = 67,5cm3           B. V2 = 83,3 cm3          C.V2 = 0,014 cm3,               D.V2 = - 833 
cm3 

C©u 3. Mét b×nh dung tÝch 164lÝt chøa 50g khÝ Heli. ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,5atm. Hái nhiÖt ®é 
khÝ trong b×nh lµ bao nhiªu. M = 4g/mol 
A.  250K                                     B. 240K                            C. 340K                           D. 
280K 

C©u 4. Mét b×nh kim lo¹i dung tÝch 250lÝt, chøa hçn hîp khÝ nÐn gåm 1,5kg khÝ Nit¬ vµ 2,5kg 
khÝ Neon ( M = 20g/mol ) ë nhiÖt ®é 220C.  
a) ¸p suÊt trong b×nh lµ                   b) X¸c ®Þnh khèi l−îng mol cña hçn hîp khÝ . 

§S : 17,3atm ; 22,4g/mol. 
C©u 5. Mét b×nh cã dung tÝch 15 lÝt chøa khi Hi®r« ë nhiÖt ®é 270C vµ ¸p suÊt 12,3atm. 

a) Khèi l−îng khÝ trong b×nh lµ 
b) Sau mét thêi gian sö dông, l−îng khÝ trong b×nh gi¶m xuèng ¸p suÊt chØ cßn 6,56atm 
ë nhiÖt ®é 320C. T×m khèi l−îng khÝ ®· ®−îc sö dông                                                                                                 

§S: 15g; 7,13g. 
C©u 6. Mét b×nh chøa khÝ O2 nÐn, Ng−êi ta c©n thÊy khèi l−îng 23,2kg, ë nhÞªt ®é 270C, ¸p 

suÊt 20,5atm. Sau mét thêi gian mét phÇn khÝ tho¸t ra ngoµi, phÇn cßn l¹i cã ¸p suÊt lµ 
12,3atm ë nhiÖt ®é 270C, khèi l−îng vá b×nh lµ 22,5kg. Dung tÝch cña b×nh vµ l−îng khÝ 
®· dïng lµ bao nhiªu. 

§S : 26,25lÝt, 280g. 
C©u 7. Mét b×nh chøa hçn hîp khÝ gåm 42g khÝ N2 vµ 13g H2. X¸c ®Þnh 

a) Khèi l−îng mol cña hçn hîp. 
b) BiÕt r»ng ë nhiÖt ®é 270C, ¸p suÊt khÝ trong b×nh lµ 1,2atm. T×m dung tÝch cña b×nh? 

§S: 6,875g/mol; 164lÝt. 
C©u 8. Cã b×nh kÝn, chøa 10g khÝ H2 ban ®Çu cã nhiÖt ®é 220C th× ¸p suÊt 2,78atm. Ng−êi ta 

nung nãng b×nh tíi nhiÖt ®é 270C. T×m 
a) Dung tÝch cña b×nh.  b) ¸p suÊt khÝ trong b×nh sau khi nung nãng.                                    
§S: 43,5lÝt; 2,83atm. 

C©u 9. mét èng thuû tinh dµi, tiÕt diÖn ®Òu nhá, cã chøa mét cét kh«ng khÝ, ng¨n c¸ch víi khÝ 
quyÓn bªn ngoµi bëi mét cét thuû ng©n dµi 5cm. ChiÒu dµi cét kh«ng khÝ khi èng n»m 
ngang lµ 12cm. H·y tÝnh chiÒu dµi cét kh«ng khÝ trong c¸c tr−êng hîp èng dùng th¼ng 
®øng ( ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ 750mmHg ) 
a) MiÖng èng phÝa trªn                                 b) MiÖng èng phÝa d−íi. 

§S: 112,5mmm; 128,6mm. 
C©u 10. Mét cét kh«ng khÝ chøa trong mét èng nhá, dµi, tiÕt diÖn ®Òu. Cét kh«ng khÝ ®−îc ng¨n 

c¸ch víi khÝ quyÓn bëi cét thuû ng©n dµi 150mm, ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ 750mmHg. 
ChiÒu dµi cét kh«ng khÝ n»m ngang lµ l0 = 144mm. H·y tÝnh chiÒu dµi èng cét kh«ng 
khÝ nÕu: 
a. èng th¼ng ®øng, miÖng èng ë trªn. 
b. èng th¼ng ®øng, miÖng èng phÝa d−íi 

§S: 120mm; 180mm. 
C©u 11. Mét èng nhá tiÕt diÖn ®Òu, mét ®Çu kÝn. Mét cét thuû ng©n cao 75mm ®øng c©n b»ng, 

c¸ch ®¸y èng 180mm khi èng th¼ng ®øng miÖng èng phÝa trªn vµ c¸ch ®¸y èng 220mm 
khi miÖng èng phÝa d−íi. TÝnh ¸p suÊt khÝ quyÓn vµ chiÒu dµi cét kh«ng khÝ trong èng 
khi èng n»m ngang. 

§S: 750mmHg; 198mm. 
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C©u 12. Mét èng thuû tinh tiÕt diÖn nhá dµi 1m, hai ®Çu hë, ®−îc nhóng th¼ng ®øng vµo mét 
chËu ®ùng thuû ng©n cho ngËp mét nöa. Sau ®ã ng−êi ta lÊy tay bÞt kÝn ®Çu phÝa trªn vµ 
nhÊc èng ra. Cét thuû ng©n cßn l¹i trong èng lµ bao nhiªu? BiÕt ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ 
760mmHg = 0,76mHg. 

§S:0,25m.  
C©u 13. Một bình chứa một chất khí nén ở nhiệt ñộ 27oC và áp suất 40 atm. Áp suất của khí khi 

ñã có một nửa khối lượng khí thoát ra khỏi bình và nhiệt ñộ hạ xuống tới 12oC là  
A). 38 atm.                   B). 19 atm.                       C). 45 atm.                D). 17,7 atm.  

C©u 14. Moät vaät coù khoái löôïng 1kg coù theá naêng 1J ñoái vôùi maët ñaát. Laáy g = 9,8m/s2. Khi 
ñoù vaät ôû ñoä cao bao nhieâu ? 
A. 0,102m  B. 1,0m       C. 9,8m    D. 32m 

 Töø ñieåm M (coù ñoä cao so vôùi maët ñaát baèng 0,8m) neùm leân moät vaät vôùi vaän toác 
ñaàu 2m/s . Bieát khoái löôïng cuûa vaät laø 0,5kg. Laáy g =10m/s2. Cô naêng cuûa vaät 
baèng bao nhieâu ? 
A. 4J      B. 1 J       C. 5J   D. 8J 

 
C©u 15. 

Khi moät teân löûa chuyeån ñoäng thì caû vaän toác vaø khoái löôïng cuûa noù ñeàu thay 
ñoåi.Khi khoái löôïng giaûm moät nöûa,vaän toác taêng gaáp ñoâi thì ñoäng naêng cuûa teân 
löûa thay ñoåi nhö theá naøo? 
 A. taêng gaáp 8. C. taêng gaáp 2.               B. taêng gaáp 4.  D. khoâng 
ñoåi.  

C©u 16. Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng: Moät vaät coù khoái löôïng m = 3(kg) ñaët taïi A caùch maët 
ñaát moät khoaûng hA = 2(m). Choïn goác theá naêng taïi B, caùch maët ñaát moät khoaûng 
hB = 1(m), theá naêng cuûa vaät taïi A coù giaù trò laø: 
  A. 20J                B. 30J            C. 60J               D. 90J 

C©u 17. Một vật có khối lượng m= 2kg trược xuống một ñường dốc thẳng nhẵn tại một thời 
ñiểm xác ñịnh có vận tốc  3m/s sau ñó 4s có vận tốc 7m/s tiếp ngay sau ñó 3s vật có 
ñộng lượng là. 
A. 6 kg.m/s                           B. 10 kg.m/s                         C. 20 kg.m/s     D. 28 kg.m/s 

C©u 18. Từ ñiểm M (có ñộ cao so với mặt ñất  bằng 0,8m) ném lên một vật với vận tốc ñầu 
2m/s. Biết khối lượng 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 

C©u 19. Một vật 5 kg trượt từ ñỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 20m, góc nghiêng 300 so với 
phương ngang. Tính công của trọng lực khi vật ñi hết dốc ? 
 A. 0,5kJ  B. 1000J  C. 850J  D. 500J 

C©u 20. Một khẩu súng khối lượng M = 4kg bắn ra viên ñạn khối lượng m = 20g. Vận tốc viên 
ñạn ra khỏi nòng súng là v = 500m/s. Súng giật lùi với vận tốc V có ñộ lớn là bao 
nhiêu? 
 a. -3m/s  b. 3m/s   c. 1,2m/s  d. -1,2m/s   

C©u 21. Một ôtô khối lượng  1000kg ñang chuyển ñộng với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và 
hãm phanh, ôtô ñi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có ñộ lớn ? 
a. 2000N  b. 4000N  c. 5184N  d. 2952N           
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C©u 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 ñể xe chạy ñược 200m có giá 
trị ( Lấy 73,13 = ) 
A. 51900 J                            B. 30000 J                                     C. 15000 J                                     
D. 25950 J 

C©u 23. Một vận ñộng viên ñẩy tạ ñẩy một quả tạ nặng 2 kg dưới một góc nào ñó so với phương 
nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận ñộng viên ở ñộ cao 2m so với mặt ñất. Công của 
trọng lực thực hiện ñược kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận ñộng viên cho ñến lúc rơi 
xuống ñất (Lấy g = 10 m/s2) là: 
A. 400 J                                B. 200 J                                         C. 100 J                                         
D. 800 J 

C©u 24. Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn ñi ñược 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 

C©u 25. Một chiếc tàu hỏa chạy trên ñường thẳng nằm ngang với vận tốc không ñổi bằng 50 
m/s. Công suất của ñầu máy là 1,5. 104kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa có 
ñộ lớn: 
A. 3. 104 N                   B. 1,5. 104 N                            C. 4,5. 104 N                           D. 
6. 104 N 

C©u 26. Chọn ñáp án ñúng . Một người nhấc một vật cói khối lượng 6 kg lên ñộ cao 1 m rồi 
mang vật ñi ngang ñược một ñộ dời 30 m. Công tổng cộng mà người ñã thực hiện là : 
A.  1860 J      B.   1800 J   C. 160 J   D. 60 J 

C©u 27. Trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc 40cm3 khí hiñroâ ôû aùp suaát 
750mm.Hg vaø nhieät ñoä 27oC. Theå tích cuûa löôïng khí treân ôû ñieàu kieän tieâu 
chuaån(aùp suaát 760mm.Hg vaø nhieät ñoä 0oC) laø:  
A. 63cm3  B. 36cm3       C. 43cm3         D. 45cm3 

C©u 28. Moät xi lanh chöùa 150 cm3khí ôû aùp suaát 2.105 Pa . Pít toâng neùn khí trong xi lanh 
xuoáng coøn 100 cm3. Neáu nhieät ñoä khí trong xi lanh khoâng ñoåi thì aùp suaát cuûa noù 
luùc naøy  laø : 
A.3.10-5 Pa ;           B.3,5.105Pa ;                           C. 3.105 Pa ;                    
D.3,25.105 Pa. 

C©u 29. Một khối khí (xem như khí lí tưởng) áp suất 3at và nhiệt ñộ 27oC. Nung nóng ñẳng tích 
khối khí ñó ñến nhiệt ñộ 127oC thì áp suất khí ñó là:  
      A. 0,4at                             B. 0,5at                                                  C. 4at       D. 
14,11at 

C©u 30. Một lượng khí ở 180C có thể tích 1m3 và áp suất 1atm. Người ta nén ñẳng nhiệt khí tới 
áp suất 3,5atm. Thể tích khí nén là: 
     A/    0,214m3.                  B/    0,286m3.                   C/    0,300m3.                  D/    
0,312m3. 

C©u 31. Biết ở ñiều kiện chuẩn khối lượng riêng của Oxy là 1,43 kg/m3. Vậy khối lượng khí 
Oxy ñựng trong 1 bình thể tích 10lít dưới áp suất 150atm ở 00C là: 
           A/    2,200Kg           B/    2,130Kg           C/    2,145Kg            D/    2,450Kg. 
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C©u 32. Mét èng thuû tinh nhá, h×nh trô tiÕt diÖn ®Òu mét ®Çu kÝn vµ mét ®Çu hë. Trong èng cã 
mét ®o¹n thuû ng©n dµi 15cm. Khi èng n»m ngang, ®o¹n thuû ng©n c¸ch ®¸y èng 
12cm. Hái khi dùng èng lªn ( miÖng èng phÝa trªn ) ®o¹n thuû ng©n c¸ch ®¸y èng bao 
nhiªu ? ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ 750mmHg. 
A. 5cm                             B. 15cm                                                  C. 10cm               D. 
20cm 

C©u 33. Mét l−îng khÝ trong mét xylanh kÝn ban ®Çu cã thÓ tÝch 3lÝt ¸p suÊt ,1013.105Pa. Ng−êi 
ta ®Æt lªn pitt«ng mét vËt nÆng, pitt«ng bÞ nÐn xuèng. BiÕt thÓ tÝch khÝ trong xylanh khi 
®ã lµ 1,5lÝt, bá qua khèi l−îng cña pitt«ng vµ ma s¸t gi÷a thµnh b×nh vµ pitt«ng, tiÕt diÖn 
bÒ mÆt pitt«ng lµ 10cm2. 

§S: 10,10kg. 
C©u 36. Mét l−îng khÝ trong xy lanh ban ®Çu cã thÓ tÝch 40cm3, ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn 

lµ 1atm. Ng−êi ta dïng mét lùc F = 5N ®Èy pitt«ng ®Ó nÐn l−îng khÝ ®ã. T×m thÓ tÝch 
l−îng khÝ trong xylanh khi ®ã, biÕt tiÕt diÖn cña bÒ mÆt pitt«ng lµ 0,5cm2 

§S: 20cm3. 
C©u 37. §Ó ®o ¸p suÊt khÝ quyÓn ng−êi ta lµm nh− sau: Mét l−îng khÝ chøa trong mét xylanh 

kÝn ban ®Çu cã thÓ tÝch 50cm3, ng−êi ta nÐn nã b»ng c¸ch dïng F lùc ®Èy vµo pitt«ng ( 
tiÕt diÖn bÒ mÆt pitt«ng lµ 10cm2 ) th× thÊy 

- NÕu F = 50,65N th× thÓ tÝch l−îng khÝ trong xilanh lµ 40cm3 
- NÕu F = 304 th× thÓ tÝch l−îng khÝ trong xilanh lµ 20cm3 
¸p suÊt khÝ quyÓn lµ bao nhiªu 

§S: 1,013.105Pa. 
  

  

  

  

 

 ðỀ SỐ 1 
 

 ðề kiểm tra học kì II vật lí 10 
Thời gian thi : 45 phút 

Họ tên : ………………....................................................…………….. Lớp :…………….. 
 
Câu 1 :  Một lượng khí có thể tích không ñổi, Nhiệt ñộ T ñược làm tăng lên gấp ba, áp 

suất của khí sẽ 
A. tăng gấp ba B. giảm gấp ba C. giảm gấp sáu D. tăng gấp sáu. 

Câu 2 :  ðộng năng của vật tăng khi 
A. vật chuyển ñộng nhanh dần ñều B. vật chuyển ñộng cùng chiều dương 
C. gia tốc của vật tăng ñều                            D. lực tác dụng lên vật sinh công âm            

Câu 3 :  Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do trong khoảng thời gian 0,5s. ðộ biến thiên 
ñộng lượng 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 4 :  Chọn câu ñúng :   
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A. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ kín 
ñược bảo toàn                  

B. ðộng lượng của hệ luôn ñược bảo 
toàn 

C. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ ñược 
bảo toàn 

D. Vectơ  ñộng lượng của hệ ñược bảo 
toàn 

Câu 5 :  Chọn câu sai : công của trọng lực    
A.      không phụ thuộc vào dạng quĩ 

ñạo chuyển ñộng   
B.      luôn luôn dương 

C. phụ thuộc vào vị trí ñầu và vị trí cuối 
của vật        

D. bằng hiệu thế năng ở vị trí ñầu và thế 
năng ở vị trí cuối của vật 

Câu 6  Một lượng khí ở nhiệt ñộ 170 C có thể tích 1,0 m3 và áp suất 2,0 atm.Người ta nén 
ñẳng nhiệt khí tới áp suất 4 atm . Thể tích của khí nén là 

A. 2,00 m3 B. 0,50 m3 C. 0,14 m3 D. 1,8 m3 
Câu 7:  Câu nào sau ñây nói về nội năng là ñúng? 

A. Nội năng là nhiệt lượng B. Nội năng là một dạng năng lượng 
C. Nội năng của A lớn hơn nội năng 

của B thì nhiệt ñộ của A cũng lớn 
hơn nhiệt ñộ của B 

D. Nội năng của vật chỉ thay ñổi trong 
quá trình truyền nhiệt, không thay 
ñổi trong quá trình thực hiện công 

Câu 8 :  Nội năng của một vật là: 
A. Tổng ñộng năng và thế năng                         B. Nhiệt lượng vật nhận ñược trong quá 

trình truyền nhiệt 
C. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật 

nhận ñược trong quá trình truyền 
nhiệt và thực hiện công. 

D. Tổng ñộng năng và thế năng của các 
phân tử cấu tạo nên vật 

Câu 9 :  khí trong xi lanh lúc ñầu có áp suất 2at, nhiệt ñộ 270C và thể tích 150cm3. Khi 
pittông nén khí ñến 50cm3 và áp suất là 10at thì nhiệt ñộ cuối cùng của khối khí 
là       

A. 2270C B. 3330C C. 6000C D. 2850C 
Câu 10 

:  
Một người kéo ñều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 
trong 20s. Công và công suất của người ấy là: 

A.   1600J, 800W B.   800J, 400W C. 1000J, 500W D.   1200J; 60W 
Câu 11:  Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 

1m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng theo hướng vuông góc nhau. ðộ lớn ñộng lượng 
của hệ là: 

A.   5kgm/s B.    7kgm/s C.   1kgm/s D.    14kgm/s 
Câu 12 

:  
ðặc tính nào dưới ñây là của chất rắn ñơn tinh thể? 

A. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
xác ñịnh 

B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ 
xác ñịnh                                 

D. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

Câu 13 
:  

Câu 29: Các ñộng cơ sau ñây không phải là ñộng cơ nhiệt: 

A. ðộng cơ trên xe máy   B. ðộng cơ chạy máy phát ñiện của nhà 
máy thuỷ ñiện Sông ðà. 

C. ðộng cơ gắn trên các ô tô   D. ðộng cơ trên tàu thuỷ 
Câu 14 

:  
Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết ñộng học phân tử chất khí : 
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A. Kích thước phân tử nhỏ B. Các phân tử khí va chạm với thành 
bình gây áp suất lên thành bình 

C. Các phân tử khí chuyển ñộng hỗn 
loạn 

D. Mật ñộ phân tử khí rất lớn 

Câu 15 
:  

Chất rắn nào dưới ñây là chất rắn vô ñịnh hình? 

A. Than chì B. Kim loại        C. Băng phiến D. Thuỷ tinh    
  
        

Câu 16:  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt ñộ 270 C và áp suất 1,00.10 5 Pa .Nếu ñem bình 
phơi nắng ở 470 C thì áp suất trong bình sẽ là 

A. 1,07.105 Pa B. 2,07.105 Pa C. 1,00.105 Pa D. 3,05 . 105 Pa 
Câu 17:  Một dây tải ñiện ở 150 C có ñộ dài 1500 m. Hãy xác ñịnh ñộ nở dài của dây tải 

ñiện này khi nhiệt ñộ tăng lên ñến 500 C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây 
tải ñiện là:α  = 11,5.10-6 K-1 

A. . 30,5 cm B. 65,5 cm C. 60,4 cm D. 55,4 cm 
Câu 18 

:  
Chọn câu ñúng : Một vật ñược thả rơi tự do , trong quá trình rơi 

A. thế năng của vật tăng                     B. ñông năng chuyển hoá thành thế 
năng còn cơ năng của vật không ñổi 

C. ñộng năng của vật giảm                D. thế năng chuyển hoá thành ñộng 
năng còn cơ năng của vật không ñổi 

Câu 19 
:  

Chọn phát biểu sai khi nói về công : công 

A. ñược tính bằng biểu thức A = 
F.s.cosα         

B. là ñại lượng vô hướng           

C. luôn luôn dương                 D. có giá trị ñại số 
Câu 20 

:  
Một vật có khối lượng 500g ñang chuyển ñộng với vận tốc 10m/s. ðộng năng của 
vật có giá trị bằng : 

A. 2500 J B. 250 J C. 25 J D. 5 J 
Câu 21:  Một ñộng cơ nhiệt thực hiện một công 250J khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 

1KJ Hiệu suất của ñộng cơ nhiệt là: 
A. Nhỏ hơn 25% B. 40% C. 25%  D. Lớn hơn 40% 

Câu 22 
:  

ðộ nở dài của vật rắn không phụ thuộc yếu tố nào sau ñây? 

A. Chất liệu của vật rắn B. Tiết diện của vật rắn 
C. ðộ tăng nhiệt ñộ của vật rắn D. Chiều dài của vật rắn 

Câu 23:  Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 
2m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng ngược chiều. ðộ lớn ñộng lượng của hệ là: 

A. 1,2  kgm/s B.   84   kgm/s C.   0    kgm/s D.   120   kgm/s 
Câu 24 

:  
Chọn câu ñúng : Cơ năng của một vật là 

A. tổng nội năng của vật B. tổng dộng năng và thế năng của vật 
C. tổng ñộng năng và thế năng của các 

phân tử cấu tạo nên vật   
D. tổng năng lượng của  vật 

Câu 25 
:  

Chọn câu ñúng : Trong hệ toạ ñộ ( Op, OV) , ñường ñẳng áp là : 
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A. ñường thẳng song song với trục OV         B. ñường hyperbol 
C. ñường thẳng  song song với trục Op        D. ñường thẳng kéo dài ñi qua gốc toạ 

ñộ 
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ðỀ SỐ 2  ðề kiểm tra học kì II vật lí 10 
Thời gian thi : 45 phút 

Họ tên : …………………………..........................................................….. Lớp :…………….. 

 
Câu 1 :  Câu nào sau ñây nói về nội năng là ñúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng B. Nội năng của A lớn hơn nội năng 
của B thì nhiệt ñộ của A cũng lớn 
hơn nhiệt ñộ của B 

C. Nội năng là nhiệt lượng D. Nội năng của vật chỉ thay ñổi trong 
quá trình truyền nhiệt, không thay 
ñổi trong quá trình thực hiện công 

Câu 2 :  Một người kéo ñều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 
trong 20s. Công và công suất của người ấy là: 

A.   1600J, 800W B.   1200J; 60W C. 1000J, 500W D.   800J, 400W 
Câu 3 :  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt ñộ 270 C và áp suất 1,00.10 5 Pa .Nếu ñem 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 lượng 500g ñang chuyển ñộng với vận tốc 10m/s. ðộng năng của 
vật có giá trị bằng : 

A. 250 J B. 25 J C. 5 J D. 2500 J 
Câu 5 :  Chọn câu ñúng :   

A. ðộng lượng của hệ luôn ñược bảo 
toàn 

B. Vectơ  ñộng lượng của hệ ñược bảo 
toàn 

C. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ kín 
ñược bảo toàn                  

D. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ ñược 
bảo toàn 

Câu 6 :  Nội năng của một vật là: 
A. Tổng ñộng năng và thế năng                         B. Tổng ñộng năng và thế năng của các 

phân tử cấu tạo nên vật 
C. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật 

nhận ñược trong quá trình truyền 
nhiệt và thực hiện công. 

D. Nhiệt lượng vật nhận ñược trong quá 
trình truyền nhiệt 

Câu 7 :  Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do trong khoảng thời gian 0,5s. ðộ biến thiên 
ñộng lượng 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 lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 

1m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng theo hướng vuông góc nhau. ðộ lớn ñộng lượng 
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 ñộng học phân tử chất khí : 

A. Kích thước phân tử nhỏ B. Các phân tử khí chuyển ñộng hỗn 
loạn 

C. Mật ñộ phân tử khí rất lớn D. Các phân tử khí va chạm với thành 
bình gây áp suất lên thành bình 

Câu 10 
:  

ðộ nở dài của vật rắn không phụ thuộc yếu tố nào sau ñây? 
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A. Chất liệu của vật rắn B. ðộ tăng nhiệt ñộ của vật rắn 
C. Chiều dài của vật rắn D. Tiết diện của vật rắn 

Câu 11 
:  

Câu 29: Các ñộng cơ sau ñây không phải là ñộng cơ nhiệt: 

A. ðộng cơ gắn trên các ô tô   B. ðộng cơ trên tàu thuỷ 
C. ðộng cơ trên xe máy   D. ðộng cơ chạy máy phát ñiện của nhà 

máy thuỷ ñiện Sông ðà. 
Câu 12 

:  
Một lượng khí có thể tích không ñổi, Nhiệt ñộ T ñược 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 
ñạo chuyển ñộng   

B. phụ thuộc vào vị trí ñầu và vị trí cuối 
của vật        

C. bằng hiệu thế năng ở vị trí ñầu và thế 
năng ở vị trí cuối của vật 

D.      luôn luôn dương 

Câu 14 
:  

Chọn câu ñúng : Cơ năng của một vật là 

A. tổng nội năng của vật B. tổng dộng năng và thế năng của vật 
C. tổng ñộng năng và thế năng của các 

phân tử cấu tạo nên vật   
D. tổng năng lượng của  vật 

Câu 15 
:  

Hai vật có khối lượng m và 2m chuyển ñộng trên một mặt phẳng với vận tốc có 
ñộ lớn  lần lượt là V và 2

V  theo 2 hướng vuông góc nhau. Tổng ñộng lượng của 

hệ 2 vật có ñộ lớn là: 

A.      2 .mV B.         mV C.         2mV    D.        
2

3 mV    

Câu 16 
:  

Một lượng khí ở nhiệt ñộ 170 C có thể tích 1,0 m3 và áp suất 2,0 atm.Người ta nén 
ñẳng 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 lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 
2m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng ngược chiều. ðộ lớn ñộng lượng 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 ñiện ở 150 C có ñộ dài 1500 m. Hãy xác ñịnh ñộ nở dài của dây tải 
ñiện này khi nhiệt ñộ tăng lên ñến 500 C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây 
tải ñiện là:α  = 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. ñược tính bằng biểu thức A = F.s.cos       B. là ñại lượng vô hướng           
C. luôn luôn dương                 D. có giá trị ñại số 

Câu 20 
:  

ðặc tính nào dưới ñây là của chất rắn ñơn tinh thể? 

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ 
xác ñịnh                                 

B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

C. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
xác ñịnh 

D. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 
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Câu 21 
:  

ðộng năng của vật tăng khi 

A. vật chuyển ñộng cùng chiều dương B. lực tác dụng lên vật sinh công âm            
C. vật chuyển ñộng nhanh dần ñều D. gia tốc của vật tăng ñều                            

Câu 22 
:  

Chọn câu ñúng : Một vật ñược thả rơi tự do , trong quá trình rơi 

A. thế năng của vật tăng                     B. ñông năng chuyển hoá thành thế 
năng còn cơ năng của vật không ñổi 

C. thế năng chuyển hoá thành ñộng 
năng còn cơ năng của vật không ñổi 

D. ñộng năng của vật giảm                

Câu 23 
:  

Một ñộng cơ nhiệt thực hiện một công 250J khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 
1KJ Hiệu suất của ñộng cơ nhiệt là: 

A. Nhỏ hơn 25% B. Lớn hơn 40% C. 25%  D. 40% 
Câu 24:  Chất rắn nào dưới ñây là chất rắn vô ñịnh hình? 

A. Than chì B. Kim loại        C. Băng phiến D. Thuỷ tinh    
Câu 25 

:  
Chọn câu ñúng : Trong hệ toạ ñộ ( Op, OV) , ñường ñẳng áp là : 

A. ñường thẳng  song song với trục Op        B. ñường thẳng kéo dài ñi qua gốc toạ 
ñộ 

C. ñường thẳng song song với trục OV         D. ñường hyperbol 
  

ðÁP ÁN  ðỀ SỐ 2 
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22  
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24  
25  
26  
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ðỀ SỐ 3 
 ðề kiểm tra vật lí 10 

Thời gian thi : 45 phút 

Họ tên : …………………............................................………….. Lớp :…………….. 

Câu 1 :  Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 
1m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng theo hướng vuông góc nhau. ðộ lớn ñộng lượng 
của hệ là: 

A.   1kgm/s B.   5kgm/s C.    7kgm/s D.    14kgm/s 
Câu 2 :  ðộng năng của vật tăng khi 

A. gia tốc của vật tăng ñều                            B. vật chuyển ñộng cùng chiều dương 
C. vật chuyển ñộng nhanh dần ñều D. lực tác dụng lên vật sinh công âm            

Câu 3 :  Chọn câu ñúng : Trong hệ toạ ñộ ( Op, OV) , ñường ñẳng áp là : 
A. ñường thẳng  song song với trục Op        B. ñường hyperbol 
C. ñường thẳng song song với trục OV         D. ñường thẳng kéo dài ñi qua gốc toạ 

ñộ 
Câu 4 :  Một lượng khí có thể tích không ñổi, Nhiệt ñộ T ñược làm tăng lên gấp ba, áp 

suất của khí sẽ 
A. tăng gấp sáu. B. giảm gấp ba C. tăng gấp ba D. giảm gấp sáu 

Câu 5 :  Chọn câu ñúng :   
A. ðộng lượng của hệ luôn ñược bảo 

toàn 
B. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ kín 

ñược bảo toàn                  
C. Vectơ  ñộng lượng của hệ ñược bảo 

toàn 
D. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ ñược 

bảo toàn 
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Câu 6 :  Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt ñộ 270 C và áp suất 1,00.10 5 Pa .Nếu ñem bình 
phơi nắng ở 470 C thì áp suất trong bình sẽ là 

A. 2,07.105 Pa B. 3,05 . 105 Pa C. 1,00.105 Pa D. 1,07.105 Pa 
Câu 7 :  khí trong xi lanh lúc ñầu có áp suất 2at, nhiệt ñộ 270C và thể tích 150cm3. Khi 

pittông nén khí ñến 50cm3 và áp suất là 10at thì nhiệt ñộ cuối cùng của khối khí 
là       

A. 6000C B. 3330C C. 2270C D. 2850C 
Câu 8 :  ðộ nở dài của vật rắn không phụ thuộc yếu tố nào sau ñây? 

A. Tiết diện của vật rắn B. ðộ tăng nhiệt ñộ của vật rắn 
C. Chất liệu của vật rắn D. Chiều dài của vật rắn 

Câu 9 :  Câu nào sau ñây nói về nội năng là ñúng? 
A. Nội năng là nhiệt lượng B. Nội năng của A lớn hơn nội năng 

của B thì nhiệt ñộ của A cũng lớn 
hơn nhiệt ñộ của B 

C. Nội năng là một dạng năng lượng D. Nội năng của vật chỉ thay ñổi trong 
quá trình truyền nhiệt, không thay 
ñổi trong quá trình thực hiện công 

Câu 10 
:  

Chọn câu sai : công của trọng lực    

A. phụ thuộc vào vị trí ñầu và vị trí cuối 
của vật        

B.      luôn luôn dương 

C.      không phụ thuộc vào dạng quĩ 
ñạo chuyển ñộng   

D. bằng hiệu thế năng ở vị trí ñầu và thế 
năng ở vị trí cuối của vật 

Câu 11 
:  

Câu 29: Các ñộng cơ sau ñây không phải là ñộng cơ nhiệt: 

A. ðộng cơ chạy máy phát ñiện của nhà 
máy thuỷ ñiện Sông ðà. 

B. ðộng cơ trên xe máy   

C. ðộng cơ trên tàu thuỷ D. ðộng cơ gắn trên các ô tô   
Câu 12 

:  
Chọn câu ñúng : Cơ năng của một vật là 

A. tổng nội năng của vật B. tổng ñộng năng và thế năng của các 
phân tử cấu tạo nên vật   

C. tổng dộng năng và thế năng của vật D. tổng năng lượng của  vật 
Câu 13 

:  
Một lượng khí ở nhiệt ñộ 170 C có thể tích 1,0 m3 và áp suất 2,0 atm.Người ta nén 
ñẳng nhiệt khí tới áp suất 4 atm . Thể tích của khí nén là 

A. 0,50 m3 B. 2,00 m3 C. 0,14 m3 D. 1,8 m3 
Câu 14 

:  
Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do trong khoảng thời gian 0,5s. ðộ biến thiên 
ñộng lượng của vật trong khoảng thời gian trên là:(Chog =10m/s2) 

A. 25 kgm/s B. 10,0 kgm/s C. 0,5 kgm/s D. 5,0 kgm/s 
Câu 15 

:  
Một dây tải ñiện ở 150 C có ñộ dài 1500 m. Hãy xác ñịnh ñộ nở dài của dây tải 
ñiện này khi nhiệt ñộ tăng lên ñến 500 C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây 
tải ñiện là:α  = 11,5.10-6 K-1 

A. 60,4 cm B. . 30,5 cm C. 55,4 cm D. 65,5 cm 
Câu 16 

:  
Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 
2m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng ngược chiều. ðộ lớn ñộng lượng của hệ là: 

A. 1,2  kgm/s B.   0    kgm/s C.   120   kgm/s D.   84   kgm/s 
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Câu 17 
:  

ðặc tính nào dưới ñây là của chất rắn ñơn tinh thể? 

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ 
xác ñịnh                                 

C. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
xác ñịnh 

D. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

Câu 18 
:  

Chọn phát biểu sai khi nói về công : công 

A. ñược tính bằng biểu thức A = F.s.cos       B. có giá trị ñại số 
C. là ñại lượng vô hướng           D. luôn luôn dương                 

Câu 19 
:  

Một ñộng cơ nhiệt thực hiện một công 250J khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 
1KJ Hiệu suất của ñộng cơ nhiệt là: 

A. 25%  B. 40% C. Nhỏ hơn 25% D. Lớn hơn 40% 
Câu 20 

:  
Một vật có khối lượng 500g ñang chuyển ñộng với vận tốc 10m/s. ðộng năng của 
vật có giá trị bằng : 

A. 5 J B. 250 J C. 2500 J D. 25 J 
Câu 21 

:  
Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết ñộng học phân tử chất khí : 

A. Kích thước phân tử nhỏ B. Các phân tử khí chuyển ñộng hỗn 
loạn 

C. Các phân tử khí va chạm với thành 
bình gây áp suất lên thành bình 

D. Mật ñộ phân tử khí rất lớn 

Câu 22 
:  

Một người kéo ñều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 
trong 20s. Công và công suất của người ấy là: 

A. 1000J, 500W B.   1600J, 800W C.   800J, 400W D.   1200J; 60W 
Câu 23:  Nội năng của một vật là: 

A. Tổng ñộng năng và thế năng                         B. Tổng ñộng năng và thế năng của các 
phân tử cấu tạo nên vật 

C. Nhiệt lượng vật nhận ñược trong quá 
trình truyền nhiệt 

D. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật 
nhận ñược trong quá trình truyền 
nhiệt và thực hiện công. 

Câu 24 
:  

Chất rắn nào dưới ñây là chất rắn vô ñịnh hình? 

A. Than chì B. Thuỷ tinh    C. Kim loại        D. Băng phiến 

Câu 25 
:  

Chọn câu ñúng : Một vật ñược thả rơi tự do , trong quá trình rơi 

A. thế năng của vật tăng                     B. ñộng năng của vật giảm                
C. thế năng chuyển hoá thành ñộng 

năng còn cơ năng của vật không ñổi 
D. ñông năng chuyển hoá thành thế 

năng còn cơ năng của vật không ñổi 
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Câu 1 :  Một lượng khí ở nhiệt ñộ 170 C có thể tích 1,0 m3 và áp suất 2,0 atm.Người ta nén 
ñẳng nhiệt khí tới áp suất 4 atm . Thể tích của khí nén là 

A. 2,00 m3 B. 0,14 m3 C. 0,50 m3 D. 1,8 m3 
Câu 2 :  Câu 29: Các ñộng cơ sau ñây không phải là ñộng cơ nhiệt: 

A. ðộng cơ trên tàu thuỷ B. ðộng cơ chạy máy phát ñiện của nhà 
máy thuỷ ñiện Sông ðà. 

C. ðộng cơ gắn trên các ô tô   D. ðộng cơ trên xe máy   
Câu 3 :  Một lượng khí khi nhận nhiệt lượng 4280 J thì dãn ñẳng áp ở áp suất 2.105 Pa, thì 

thể tích tăng thêm 15 lít. Hỏi nội năng của khí tăng giảm bao nhiêu?                  

A. 
Không thay ñổi
       B. Tăng 1280 J C. Tăng 7280 J D. Giảm 7280 J 

Câu 4 :  ðộ nở dài của vật rắn không phụ thuộc yếu tố nào sau ñây? 
A. ðộ tăng nhiệt ñộ của vật rắn B. Tiết diện của vật rắn 
C. Chất liệu của vật rắn D. Chiều dài của vật rắn 

Câu 5 :  Hai vật có khối lượng m và 2m chuyển ñộng trên một mặt phẳng với vận tốc có 
ñộ lớn  lần lượt là V và 2

V  theo 2 hướng vuông góc nhau. Tổng ñộng lượng của 

hệ 2 vật có ñộ lớn là: 

A.         mV B.         2mV    C.      2 .mV D.        
2

3 mV    

Câu 6 :  Một ñộng cơ nhiệt thực hiện một công 250J khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 
1KJ Hiệu suất của ñộng cơ nhiệt là: 

A. Nhỏ hơn 25% B. 40% C. Lớn hơn 40% D. 25%  
Câu 7 :  Một dây tải ñiện ở 150 C có ñộ dài 1500 m. Hãy xác ñịnh ñộ nở dài của dây tải 

ñiện này khi nhiệt ñộ tăng lên ñến 500 C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây 
tải ñiện là:α  = 11,5.10-6 K-1 

A. 55,4 cm B. . 30,5 cm C. 60,4 cm D. 65,5 cm 
Câu 8 :  ðặc tính nào dưới ñây là của chất rắn ñơn tinh thể? 

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

B. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
không xác ñịnh 

C. ðẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ  
xác ñịnh 

D. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt ñộ 
xác ñịnh                                 

Câu 9 :  Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 
2m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng ngược chiều. ðộ lớn ñộng lượng của hệ là: 

A.   120   kgm/s B.   84   kgm/s C.   0    kgm/s D. 1,2  kgm/s 
Câu 10 

:  
Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 
1m/s. Biết 2 vật chuyển ñộng theo hướng vuông góc nhau. ðộ lớn ñộng lượng 
của hệ là: 

A.   1kgm/s B.   5kgm/s C.    7kgm/s D.    14kgm/s 
Câu 11 

:  
Chọn câu sai : công của trọng lực    

A. phụ thuộc vào vị trí ñầu và vị trí cuối 
của vật        

B.      không phụ thuộc vào dạng quĩ 
ñạo chuyển ñộng   

C.      luôn luôn dương D. bằng hiệu thế năng ở vị trí ñầu và thế 
năng ở vị trí cuối của vật 

Câu 12 
:  

Chọn câu ñúng :   
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A. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ kín 
ñược bảo toàn                  

B. Vectơ  ñộng lượng của hệ ñược bảo 
toàn 

C. ðộng lượng của hệ luôn ñược bảo 
toàn 

D. Vectơ tổng ñộng lượng của hệ ñược 
bảo toàn 

Câu 13 
:  

Chất rắn nào dưới ñây là chất rắn vô ñịnh hình? 

A. Than chì B. Kim loại        C. Băng phiến D. Thuỷ tinh    
Câu 14 

:  
Nội năng của một vật là: 

A. Tổng ñộng năng và thế năng của các 
phân tử cấu tạo nên vật 

B. Nhiệt lượng vật nhận ñược trong quá 
trình truyền nhiệt 

C. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật 
nhận ñược trong quá trình truyền 
nhiệt và thực hiện công. 

D. Tổng ñộng năng và thế năng                         

Câu 15 
:  

Chọn câu ñúng : Trong hệ toạ ñộ ( Op, OV) , ñường ñẳng áp là : 

A. ñường thẳng  song song với trục Op        B. ñường hyperbol 
C. ñường thẳng kéo dài ñi qua gốc toạ 

ñộ 
D. ñường thẳng song song với trục OV         

Câu 16 
:  

ðộng năng của vật tăng khi 

A. gia tốc của vật tăng ñều                            B. vật chuyển ñộng cùng chiều dương 
C. lực tác dụng lên vật sinh công âm            D. vật chuyển ñộng nhanh dần ñều 

Câu 17 
:  

khí trong xi lanh lúc ñầu có áp suất 2at, nhiệt ñộ 270C và thể tích 150cm3. Khi 
pittông nén khí ñến 50cm3 và áp suất là 10at thì nhiệt ñộ cuối cùng của khối khí 
là       

A. 2270C B. 2850C C. 3330C D. 6000C 
Câu 18 

:  
Câu nào sau ñây nói về nội năng là ñúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng B. Nội năng của A lớn hơn nội năng 
của B thì nhiệt ñộ của A cũng lớn 
hơn nhiệt ñộ của B 

C. Nội năng là nhiệt lượng D. Nội năng của vật chỉ thay ñổi trong 
quá trình truyền nhiệt, không thay 
ñổi trong quá trình thực hiện công 

Câu 19 
:  

Một lượng khí có thể tích không ñổi, Nhiệt ñộ T ñược làm tăng lên gấp ba, áp 
suất của khí sẽ 

A. tăng gấp sáu. B. tăng gấp ba C. giảm gấp ba D. giảm gấp sáu 
Câu 20 

:  
Chọn câu ñúng : Một vật ñược thả rơi tự do , trong quá trình rơi 

A. ñông năng chuyển hoá thành thế 
năng còn cơ năng của vật không ñổi 

B. ñộng năng của vật giảm                

C. thế năng của vật tăng                     D. thế năng chuyển hoá thành ñộng 
năng còn cơ năng của vật không ñổi 

Câu 21 
:  

Chọn câu ñúng : Cơ năng của một vật là 
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A. tổng nội năng của vật B. tổng ñộng năng và thế năng của các 
phân tử cấu tạo nên vật   

C. tổng dộng năng và thế năng của vật D. tổng năng lượng của  vật 
Câu 22 

:  
Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt ñộ 270 C và áp suất 1,00.10 5 Pa .Nếu ñem bình 
phơi nắng ở 470 C thì áp suất trong bình sẽ là 

A. 1,07.105 Pa B. 2,07.105 Pa C. 3,05 . 105 Pa D. 1,00.105 Pa 
Câu 23 

:  
Một vật có khối lượng 500g ñang chuyển ñộng với vận tốc 10m/s. ðộng năng của 
vật có giá trị bằng : 

A. 25 J B. 2500 J C. 5 J D. 250 J 
Câu 24 

:  
Chọn phát biểu sai khi nói về thuyết ñộng học phân tử chất khí : 

A. Kích thước phân tử nhỏ B. Mật ñộ phân tử khí rất lớn 
C. Các phân tử khí chuyển ñộng hỗn 

loạn 
D. Các phân tử khí va chạm với thành 

bình gây áp suất lên thành bình 
Câu 25 

:  
Một người kéo ñều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 
trong 20s. Công và công suất của người ấy là: 

A.   1200J; 60W B. 1000J, 500W C.   800J, 400W D.   1600J, 800W 
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