
 

Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 

 

a) Lực. Quy tắc 

tổng hợp và phân 

tích lực 

 

b) Ba định luật 

Niu-tơn 

c) Các loại lực cơ : 

lực hấp dẫn, trọng 

lực, lực đàn hồi, 

lực ma sát 

 

d) Lực hướng tâm 

trong chuyển động 

tròn đều 

 

Kiến thức 

Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng 

vectơ. 

 Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực. 

 Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác 

dụng của nhiều lực. 

 Nêu được quán tính của vật là gì và kể được một số ví dụ về 

quán tính. 

 Phát biểu được định luật I Niu-tơn. 

 Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức 

của định luật này. 

 Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn 

hồi của lò xo (điểm đặt, hướng). 

 Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này 

đối với độ biến dạng của lò xo.  

 Viết được công thức xác định lực ma sát trượt. 

 Nêu mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện 

trong định luật II Niu-tơn  như thế nào và viết được hệ thức của 

định luật này. 

 Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết 

được hệ thức     P
ur

= mg
r

. 

 Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính. 

 Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của 

định luật này. 

 Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng. 

 Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp 

các lực  tác dụng lên vật và viết được công thức F ht = 
2mv

r
 = 

m
2
r. 

 

 

 

Ở lớp  10, 

trọng lực tác 

dụng lên vật  

được hiểu gần 

đúng là lực 

hấp dẫn của 

Trái Đất tác 

dụng lên vật. 



 

 Kĩ năng 

Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự 

biến dạng của      lò xo. 

Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn 

giản.  

Vận dụng được công thức tính lực ma sát trượt để giải được các 

bài tập đơn giản. 

Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ 

thể. 

Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các 

bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động. 

Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính 

của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống 

và kĩ thuật. 

Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang. 

Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển 

động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực. 

Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm. 

 

Kh«ng yªu 

cÇu gi¶i 

c¸c bµi 

tËp vÒ sù 

t¨ng, 

gi¶m vµ 

mÊt träng 

lîng 

 


