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Tổ Vật Lý  THPT Lý Thường Kiệt 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 10 – HK2 (lần 1) 
A. LÝ THUYẾT    

I. Chương: TĨNH HỌC VẬT RẮN (riêng Nâng cao)  

1. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 2 lực (khi không có chuyển động quay) ? 

2. Trọng tâm của một vật là gì ? Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng đồng chất ?  

3. Thế nào là cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn ?  

4. Mặt chân đế của một vật là gì ? Nêu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế ?  

5. Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu 3 lực không song song (không có chuyển động quay) ? 

6. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?  

7. Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu 3 lực song song (không có chuyển động quay) ? 

8. Định nghĩa, viết công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực.  

9. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định ?  

10. Định nghĩa ngẫu lực. Viết công thức tính momen ngẫu lực. 

II. Chương: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN  

1. Động lượng: công thức, đơn vị ? Hướng của vectơ động lượng và vectơ vận tốc của vật ? 

2. Thế nào là hệ kín (hệ cô lập) ?  

3. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng và viết hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với 

hệ hai vật ? [Động lượng của một hệ vật bảo toàn khi nào ? Nêu đặc điểm của hệ vật đó.] 

4. Nêu nguyên tắc chuyển động bằng phản lực của tên lửa.  

5. Định nghĩa và công thức tính công, nêu đơn vị.  

6. Công của lực tác dụng trong trường hợp nào được gọi là công phát động, công cản ? Trường hợp 

nào lực tác dụng vào vật không thực hiện công ?  

7. Định nghĩa công suất, công thức, đơn vị.  

[Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công nhanh hay chậm ?]  

8. Định nghĩa động năng, công thức, đơn vị.  

9. Nêu mối liên hệ giữa độ biến thiên động năng của một vật và công của ngoại lực tác dụng lên vật 

(định lí động năng).  

10. Định nghĩa thế năng trọng trường, công thức, đơn vị.  

11. Tại sao gọi trọng lực là lực thế (hay lực bảo toàn) ? Nêu mối liên hệ giữa công của trọng lực tác 

dụng lên vật và sự biến đổi thế năng trọng trường của vật. (Nâng cao)  

12. Định nghĩa thế năng đàn hồi, công thức, đơn vị.  

13. Tại sao gọi lực đàn hồi là lực thế (hay lực bảo toàn) ? Nêu mối liên hệ giữa công của lực đàn hồi 

và sự biến đổi thế năng đàn hồi. (Nâng cao)  

14. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên. Giải thích sự biến đổi động năng và thế năng của vật 

trong quá trình vật đi lên và đi xuống.  

15. Định nghĩa cơ năng và viết biểu thức cơ năng. 

16. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng và viết hệ thức của định luật trong hai trường hợp: (1) vật chỉ 

chịu tác dụng của trọng lực, (2) vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi. 

17. Phân biệt va chạm đàn hồi và va chạm mềm. (Nâng cao)  

18. Phát biểu và viết hệ thức của ba định luật Kê-ple. (Nâng cao)  

III. Chương: CHẤT KHÍ (riêng Chuẩn)  
1. Nêu nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. 

2. Định nghĩa khí lí tưởng theo quan điểm vi mô.  

3. Quá trình đẳng nhiệt là gì ? Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.  

4. Đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p,V có dạng như thế nào ? Minh hoạ.  

5. Quá trình đẳng tích là gì ? Phát biểu và viết hệ thức của định luật Sác-lơ.  

6. Đường đẳng tích trong hệ toạ độ p,T có dạng như thế nào ? Minh hoạ. 

7. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số nào ?  

8. Đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p,V có dạng như thế nào ? Minh hoạ. 

9. Viết phương trình trạng thái khí lí tưởng.  

10. Quá trình đẳng áp là gì ? Nêu mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí 

xác định trong quá trình đẳng áp. 

11. Đường đẳng áp trong hệ toạ độ V,T có dạng như thế nào ? Minh hoạ. 

12. Nhiệt độ tuyệt đối là gì ? Viết công thức tính nhiệt độ tuyệt đối (K) theo nhiệt độ Xen-xi-út (
0
C).  

---  
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B. BÀI TẬP  

Bài tập Tĩnh học (riêng Nâng cao) 
- Vận dụng  điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng quy. 

- Vận dụng 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 giải các bài toán về cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi 

chịu tác dụng của hai lực. 

Bài tập Các định luật bảo toàn    
- Tính toán được động lượng, vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải các bài tập đối với hai 

vật va chạm mềm và va chạm đàn hồi. (Va chạm đàn hồi: riêng Nâng cao)  

- Vận dụng các công thức tính công, công suất: A = Fscos và P =
A

t
. 

- Vận dụng các công thức động năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, định lí động năng.  

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải bài toán chuyển động của một vật, của hệ có hai vật. 

(Hệ có hai vật: riêng Nâng cao) 

Bài tập Chất khí (riêng Chuẩn)  

- Vận dụng các định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt, Sác-lơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng.  

- Vẽ đường đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt trong các hệ toạ độ.  

* LUYỆN TẬP : Học sinh tham khảo các bài tập trong SGK và một số dạng bài tập sau:  

- Các bài toán, lấy g = 10 m/s
2
.  

I. BÀI TẬP TĨNH HỌC VẬT RẮN (riêng Nâng cao)  

1.1. Một vật m = 500g nằm yên trên một mặt phẳng nghiêng góc α = 30
0
 so với phương ngang.   

a/ Biểu diễn các lực tác dụng lên vật. 

b/ Tính độ lớn áp lực của vật lên mặt phẳng nghiêng và độ 

lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. [4,33/2,5 N] 

1.2. Một vật khối lượng m = 2,5 kg nằm yên trên một mặt phẳng 

nghiêng góc α = 30
0
 so với phương ngang. Bỏ qua ma sát. 

Tính độ lớn lực căng của sợi dây. [12,5 N] 

1.3. Xác định các lực căng trên các 

dây AC và BC do vật nặng có khối 

lượng m = 8 kg gây ra. [92,3/46,2 N] 

1.4. Một người dùng một cây gậy thẳng, dài 90 cm để quẩy trên vai một 

chiếc bị có khối lượng 4,0 kg. Bị được buộc ở đầu gậy cách vai 60 cm. Tay 

người giữ ở đầu còn lại của gậy sao cho gậy cân bằng nằm ngang. Bỏ qua 

trọng lượng của gậy. Tính lực giữ của tay (theo phương thẳng đứng) và áp 

lực lên vai người quẩy. [80/120 N] 

1.5. Hai người dùng một cây đòn để khiêng một bao đá nặng 60 

kg. Bao đá được treo cách vai người đi trước 60 cm. Hai người 

đứng cách nhau 1,5 m. Biết cây đòn nằm ngang và bỏ qua 

trọng lượng của cây đòn. Hỏi vai mỗi người chịu một lực nén 

là bao nhiêu ? [360/240 N] 

1.6. Thanh AB dài 80 cm đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 5 kg, 

có thể quay quanh một trục cố định nằm ngang đi qua A. 

Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ một dây treo BC 

mắc vào tường, dây treo hợp với thanh AB một góc α = 30
0
.  

a/ Tính momen của trọng lực tác dụng lên thanh đối với trục quay qua A.  

b/ Tính lực căng của dây treo. [20Nm; 50N]  

1.7. Thanh OA dài 1,0 m, khối lượng 1,5 kg, đầu O được gắn vào trần 

nhà nhờ một bản lề. Đầu A được giữ bằng dây treo thẳng đứng AB. 

Trọng tâm cách bản lề 40 cm.  Tính lực căng của sợi dây. [6N]  

1.8. Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 20 

kg. Người ấy tác dụng một lực F
r

vào đầu trên của tấm gỗ để giữ nó 

hợp với mặt đất góc α = 30
0
. Tính độ lớn của lực F trong hai trường hợp : 

a/ Lực F
r

vuông góc với tấm gỗ. [50 3 N]  

b/ Lực F
r

hướng thẳng đứng lên trên. [100 N] 
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II. BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
2.1. Một ô tô 2 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi 54 km/h. Tính động lượng và động năng 

của ô tô.  

2.2. Một vật có động lượng 10 kgm/s, động năng 25 J. Tính vận tốc, khối lượng của vật. [5m/s, 2kg]  

2.3. Một quả bóng quần vợt khối lượng 60 g bay ngang với tốc độ 144 km/h đập vuông góc vào một 

bức tường và bật ngược trở lại theo phương cũ cũng với tốc độ 144 km/h. Hãy tính:  

a/ Độ biến thiên động lượng của bóng ngay trước và sau va chạm. [4,8 kgm/s]  

b/ Lực tác dụng của tường lên bóng, thời gian tiếp xúc giữa bóng và tường là 0,02 s. [240 N]  

2.4. Một thùng xe 80 kg chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang không ma sát với tốc độ 2 m/s. 

Một người 70 kg chạy với tốc độ 3 m/s rồi nhảy vào thùng xe. Xác định hướng chuyển động và 

tốc độ của người và xe sau khi nhảy.  

a/ Người chạy cùng chiều với xe. [2,47 m/s]  

b/ Người chạy ngược chiều với xe. [0,33 m/s]  

2.5 (NC). Trên mặt phẳng ngang không ma sát, hai quả cầu m1 = 300 g, m2 = 200 g chuyển động 

ngược chiều nhau và va chạm nhau. Sau va chạm cả hai bi đều bị bật ngược trở lại theo phương cũ 

với tốc độ lần lượt là 3,4 m/s và 4,6 m/s. Biết tốc độ ban đầu của quả cầu 1 là 3 m/s.  

a/ Tìm tốc độ ban đầu của quả cầu 2. [5 m/s]  

b/ Hỏi va chạm của hai quả cầu có phải là va chạm đàn hồi không ? Vì sao ?  

2.6. Lực F = 4N hợp với phương ngang một góc 60
0
, kéo một vật chuyển động thẳng đều trên sàn nằm 

ngang với vận tốc 0,8 m/s.  Tính công của lực kéo thực hiện trong 0,5 phút và công suất trung bình 

của lực kéo. [48 J; 1,6 W]  

2.7. Một vật m = 2 kg trượt thẳng đều trên một mặt phẳng nghiêng dài 3 m, có góc nghiêng 30
0
 so với 

phương ngang. Tính công của các lực tác dụng lên vật.  

2.8. Một người kéo theo phương thẳng đứng một thùng nước 7 kg từ một đáy giếng sâu 5 m lên mặt 

đất trong khoảng thời gian 3s. Thùng nước chuyển động thẳng đều. Tính công của lực kéo, công 

của trọng lực và công suất của người kéo. [350 J; 117 W]  

2.9. Động cơ ôtô có công suất trung bình 120 kW. Lực kéo trung bình của động cơ là 6000 N.  

a/ Tính công do động cơ ô tô thực hiện trong khoảng thời gian 15 phút. [108 kJ]  

b/ Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian trên. [18 km] 

2.10. Một ô tô có khối lượng 5 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng 

chậm dần đều và đi được đoạn đường 200m thì dừng lại.  

a/ Tính độ biến thiên động năng của ô tô ?  

b/ Tính độ lớn lực hãm của ô tô và công suất trung bình của lực hãm. [5000N; 50 kW]  

2.11. Vật m trượt không vận tốc đầu trên một dốc nghiêng dài 4,9 m, có góc nghiêng 30
0
 so với 

phương ngang. Tính vận tốc của vật ở chân dốc trong các trường hợp:  

a/ Vật trượt không ma sát. [7 m/s]  

b/ (NC) Vật trượt với hệ số ma sát 0,2. [5,66 m/s] 

2.12. Từ độ cao 20m so với mặt đất, người ta ném thẳng đứng lên trên một hòn đá có khối lượng 50g 

với vận tốc đầu v0 = 18 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí và chọn gốc thế năng tại mặt đất.  

a/ Tính động năng, thế năng và cơ năng của hòn đá lúc ném. [8,1J; 10J; 18,1J]  

b/ Xác định độ cao cực đại mà vật đạt tới. [36,2m]  

c/ Vật chạm đất với vận tốc bao nhiêu ? [26,9 m/s]  

d/ Tại độ cao 10m thì động năng và vận tốc của hòn đá là bao nhiêu ? [13,1J; 22,9m/s]  

e/ Ở độ cao nào hòn đá có vận tốc 10m/s ? [31,2m]  

f/ Tìm độ cao và vận tốc của vật mà tại đó, động năng của vật bằng thế năng của nó. [18,1m; 19,02 m/s]  

2.13. Ném ngang một hòn đá khối lượng 2 kg với vận tốc 6 m/s từ độ cao 12 m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản 

của không khí.  
a/ Tính cơ năng của hòn đá lúc ném. [276 J]  

b/ Tìm vận tốc của hòn đá khi nó cách mặt đất 6,6 m. [12 m/s]  

c/  Hòn đá chạm đất với vận tốc bao nhiêu ? [16,6 m/s]  

d/ Khi hòn đá có thế năng bằng 2 lần động năng thì độ cao và vận tốc của nó là bao nhiêu ? [9,2m; 9,59m/s] 

2.14. Một hòn đá m = 250g được thả rơi tự do không vận tốc đầu và có động năng 12,50 J khi chạm đất. Bỏ qua 

lực cản không khí.  

a/ Tìm vận tốc cực đại của hòn đá. [10m/s]  

b/ Hòn đá được thả rơi từ độ cao nào ? [5m]  

c/ (NC) Đá lún sâu vào trong đất 10 cm. Tính lực cản trung bình của đất. [127,5 N]  
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2.15. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 8m so với mặt đất. Tìm độ cao và vận tốc của vật mà tại 

đó, động năng của vật bằng 
1

4
 thế năng của nó. [6,4m; 5,66m/s] 

2.16. Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 160g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k = 100N/m khối lượng 

không đáng kể, đầu kia của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Kéo vật 

đến vị trí A mà tại đó lò xo dãn 5cm, rồi thả ra nhẹ nhàng cho hệ chuyển động. Hãy tính:  

a/ Động năng, thế năng và cơ năng của quả cầu khi bắt đầu buông tay cho nó chuyển động. [0J; 0,125J] 

b/ Động năng, thế năng và cơ năng của quả cầu tại vị trí lò xo bị nén 3cm. [0,08J; 0,045J] 

c/ Vận tốc của quả cầu tại vị trí lò xo không biến dạng. [1,25m/s] 

d/ (NC) Chiều dài quỹ đạo của quả cầu. [10 cm] 

2.17 . Một vật có khối lượng m = 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 2m, 

cao 0,4 m. Khi tới chân dốc thì vật có vận tốc 2m/s. 

a/ Chứng tỏ cơ năng của vật không bảo toàn.  

b/ (NC) Tính công của trọng lực và công của lực ma sát. [4J; - 2J]  

2.18 (NC). Tính công của lực cản của không khí trong các quá trình sau:  

a/ Ném thẳng đứng một vật khối lượng 2 kg từ mặt đất với vận tốc đầu 20m/s đến khi nó đạt độ cao cực đại 

18m. [- 40J]  

b/ Thả rơi vật m = 100 g từ độ cao 25m đến khi vật chạm đất với vận tốc 18 m/s. [- 8,8 J] 

III. BÀI TẬP CHẤT KHÍ (riêng Chuẩn) 
3.1. Một xilanh chứa 300cm

3 
khí ở áp suất 10

5 
Pa. Nén khí trong xilanh xuống còn 200cm

3
 thì áp suất 

khí là bao nhiêu ? Nhiệt độ khí không đổi T = 300 K. Vẽ đồ thị p-V, p-T, V-T biểu diễn quá trình 

biến đổi trạng thái của lượng khí trên.  

3.2. Nén đẳng nhiệt một lượng khí từ thể tích 9 lít xuống còn 6 lít.  

a/ Hỏi áp suất khí tăng hay giảm bao nhiêu lần ?  

b/ Biết áp suất khí tăng thêm một lượng 0,6 atm. Tìm áp suất ban đầu ? [1,2 atm]  

3.3. Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 27
o
C có áp suất 0,6 atm. Khi đèn cháy sáng, áp suất khí 

trong đèn là 1,0 atm. Tính nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng ? Vẽ đồ thị p-V, p-T, V-T biểu 

diễn quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đó. [227
o
C] 

3.4. Khi nung nóng một khối khí trong bình kín thêm 20
o
C thì áp suất trong bình tăng thêm 1/20 áp 

suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khí ? [127
o
C]  

3.5. Nung nóng đẳng áp một lượng khí có thể tích 6 l từ nhiệt độ 27
0
C lên nhiệt độ 227

0
C. Tính thể 

tích khí sau khi nung nóng. Vẽ đồ thị p-V, p-T, V-T biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của 

lượng khí đó, biết áp suất của khí là 1,1 atm. [10 l] 

3.6. Khi đun nóng một lượng khí để nhiệt độ tăng thêm 30
0
C mà vẫn giữ nguyên áp suất thì thể tích 

của nó tăng thêm 1/10 lần thể tích ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí. [27
o
C]  

3.7. Một khối khí nở đẳng áp từ nhiệt độ t1 = 32
o
C đến nhiệt độ t2 = 117

o
C, thể tích khối khí tăng thêm 

3,4 lít. Tìm thế tích khối khí trước và sau khi giãn nở. [12,2l ; 15,6l]  

3.8. Trong thời kì nén của một động cơ đốt trong, thể tích khí hỗn hợp khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít, 

còn nhiệt độ tăng từ 47
0
C đến 367

0
C. Biết áp suất khí ở đầu kì nén là 100 kPa. Tính áp suất khí ở 

cuối kì nén. [1,2.10
6
 Pa]  

3.9. Một khối khí trong xi lanh ở nhiệt độ 27
0
C, người ta nén để thể tích giảm 2 lần và áp suất tăng 4 

lần. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén. [327
0
C]  

3.10. Một lượng khí ở áp suất 750mmHg, nhiệt độ 27
0
C, có thể tích 76cm

3
. Nếu đặt lượng khí đó ở 

điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0
0
C và áp suất 1atm = 760mmHg) thì thể tích của nó tăng hay giảm 

một lượng bao nhiêu ? [giảm 7,75 cm
3
]  

 

--- Hết---  

 

  

 

 

 


