
 

Chương III : TĨNH HỌC VẬT RẮN 

CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 

 

a) Cân bằng của 

một vật rắn chịu 

tác dụng của các 

lực không song 

song.  

b) Cân bằng của 

một vật rắn chịu 

tác dụng của các 

lực song song. 

Quy tắc tổng hợp 

và phân tích các 

lực song song. 

Quy tắc momen. 

Ngẫu lực. 

c) Trọng tâm. Cân 

bằng của một vật 

đặt trên mặt 

phẳng. Các dạng 

cân bằng của vật 

rắn. 

Kiến thức 

Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác 

dụng của các lực không song song (khi không có chuyển động 

quay). 

Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực 

và nêu được đơn vị đo momen lực. 

Nêu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố 

định. 

Phát biểu được quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều 

và phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều. 

Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu được tác dụng của 

ngẫu lực. Viết được công thức tính momen ngẫu lực. 

Nêu được trọng tâm của một vật là gì. 

Nêu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận 

biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng 

phiếm định của vật rắn có mặt chân đế. 

Kĩ năng 

Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để 

giải các bài tập đối với trường hợp vật rắn chịu tác dụng của ba 

lực đồng quy. 

Vận dụng được quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều 

và phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều. 

Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều 

kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng 

của hai lực. 

Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí 

nghiệm. 

Xác định được hợp lực của hai lực song song cùng chiều bằng 

thí nghiệm. 

 

 


