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(Ngô Thị Thùy Linh – Giáo viên vật lí) 

2.1. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 

A.  LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM  

I. Lực. Cân bằng lực 

- Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khácmà kết quả là gây 

ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 

- Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn vàgược 

chiều. 

- Đơn vị của lực làiutơn (N). 

II. Tổng hợp lực 

1. Định nghĩa 

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác 

dụng giống hệt các lực ấy. 

Lực thay thếày gọi là hợp lực. 

2. Qui tắc hình bình hành 

Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ 

điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng. 

 

III. Điều kiện cân bằng của chất điểm 

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lênó phải bằng 

không. 

1 2 ... 0F F F= + + =  

IV. Phân tích lực 

1. Định nghĩa 

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hayhiều lực có tác dụng giống hệthư lực đó. 

Các lực thay thế gọi là các lực thành phần. 

2. Phân tích  một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước. 

 

 
 

 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Phương pháp 

Lựa chọn công thức tính toán phù hợp. 

- Nếu 2 lực cùng phương, cùng chiều thì lực tổng hợp: F = F1 + F2 và có chiều cùng chiều 

với 2 lực. 

→→→
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CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 
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- Nếu 2 lực cùng phương,gược chiều thì lực tổng hợp: 1 2F  F - F= và có chiều cùng chiều 

với  lực có độ lớn lớn hơn. 

- Nếu 2 lực không cùng phương thì lực tổng hợp: 
2 2 2

1 2 1 22. . . osF F F F F c = + + và có chiều 

theo quy tắc hình bình hành. 

Ví dụ 1:  một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn 

được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA nằm ngang hợp với OB góc 450. Tìm lực căng của 

dây OA và OB. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ các lực tác dụng lên hình. 

Góc   là góc giữa OA và OB:  = 450. 
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Tương tự: sinOL KI KI OK =  =  

.sin 45 30 2OA OBT T = =  

 

Ví dụ 2: Cho F1 = F2 = 30N, 060= . Hợp lực của 21, FF


là bao nhiêu? Vẽ hợp lực. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hợp lực. 
2 2 2

1 2 1 22. . . osF F F F F c = + + F = 30 3  

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Cho ba lực đồng quy, đồng phẳng, có độ lớn bằng Nhau và từng đôi  một làm thành góc 

1200. Chứng minh rằng đó là hệ lực cân bằng nhau. 

Câu 2: Hai lực đồng quy 1F và 2F có độ lớn bằng 6N và 8N. Tìm độ lớn và hướng của hợp lực 

F  khi góc hợp bởi hướng của 1F và 2F là: 

a)  = 00  b)  = 1800                           c)  = 900 

Câu 3: Hai lực đồng quy có cùng độ lớn. Góc hợp bởi hướng của hai lực này là bao nhiêu khi 

độ lớn của hợp lực cũng bằng độ lớn của hai lực thành phần đó? 

Câu 4: Hai lực đồng quy 1F và 2F  có độ lớn bằng 12N và 16N thì hợp lực F của chúng có độ 

lớn là 20N. Tìm góc hợp bởi hướng cùa 1F và 2F  

Câu 5: Phân tích lực F có gốc là O thành hai lực thành phần 1F và 2F theo hai hướng Ox và Oy 

vuông góc vớihau. Tìm độ lớn của hai lực thành phần 1F và 2F theo độ lớn của lực F ? Biết  F

là phân giác của góc xOy. 

Câu 6:  một đèn tín hiệu giao thông được treo ởgã tưhờ một dây cáp có trọng lượng không 

đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ cân bằng hai cột AA và A’A’, cách nhau 8m. Trọng lượng 

đèn là 60N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5m. Tính lực căng 

của dây? 

C. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai? 

    A. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó. 



Trang 3 

    B. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì phải tuân theo quy tắc hình bình hành. 

    C. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh 

của hình bình hành. 

    D. Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các 

lực đó. 

Câu 2:  một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì 

hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:    

A. F2 = F1
2 + F2

2. 

B. |F1 – F2| ≤ F ≤ |F1 + F1|. 

C. F = F1 + F2. 

D. F = F1 – F2. 

Câu 3: Lực 10N là hợp lực của cặp lựcào dưới đây? Cho biết góc giữa 

cặp lực đó. 

A. 3N, 15N; 1200.  

B. 3N, 6N; 600. 

C. 3N, 13N; 1800. 

D. 3N, 5N; 00.   

Câu 4:  một chất điểm đứng 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 5:  một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có 

độ lớn lần lượt là F1 = 5N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25N. Giá trị của F2 là 

 A. 10N.  B. 20N.   C. 30N.   D. 40N. 

Câu 6: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 3N là 4N và có phương vuông góc với nhau. Hợp 

lực của hai lực này có độ lớn là 

    A. 7N.   B. 5N.   C. 1N.    D. 12N. 

Câu 7: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 5N và 12N. Giá trị nào sau đây có thể là hợp lực của 

chúng? 

 A. 6N.   B. 18N.    C. 8N.  D. Không tính được. 

Câu 8: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7N và 13N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không 

thể có giá trịào sau đây? 

    A. 7N.   B. 13N.    C. 20N.    D. 22N. 

Câu 9:  một chất điểm chịu tác dụng của hai lực thành phần có độ lớn 6N là 8N. Biết hợp lực 

của hai lực này có giá trị 10N, góc tạo bởi hai lực này là 

    A. 90o.   B. 30o.    C. 45o.    D. 60o. 

Câu 10: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7N và 11N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị 

nào trong các giá trị sau đây? 

 A. 19N.   B. 15N.    C. 3N.    D. 2N. 

Câu 11: Các lực tác dụng lên  một vật gọi là cân bằng khi 

A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không. 

B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số. 

C. vật chuyển động với gia tốc không đổi. 

D. vật đứng yên. 
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BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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2.2. BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN 

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 

I. Định luật Niu - Tơn 

1. Định luật Niu - Tơn 

Nếu  một vật không chịu tác dụng của lựcào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực 

bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển 

động thẳng đều. 

2. Quán tính 

Là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc của nó cả về hướng và độ lớn. 

Ví dụ: 

- Đang ngồi trên xe chuyển động thẳng đều, xe rẽ sang trái, tất cả các hành khách đều 

nghiêng sang phải theo hướng chuyển động cũ. 

- Đang ngồi trên xe chuyển động thẳng đều, xe đột ngột hãm phanh, tất cả các hành khách 

trên xe đều bị chúi về phía trước. 

II. Định luật I Niu - Tơn 

1. Định luật  

Gia tốc của  một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với 

độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 

 hay  

Trong trường hợp vật chịu hiều lực tác dụng thì là hợp lực của các lực đó:  

 

2. Khối lượng vàmức quán tính 

a) Định nghĩa. 

Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 

b) Tính chất của khối lượng. 

+ Khối lượng là  một đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật. 

+ Khối lượng có tính chất cộng. 

3. Trọng lực. Trọng lượng 

a) Trọng lực. 

- Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do. Trọng 

lực được kí hiệu là .  

- Ở gần trái đất trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Điểm đặt của trọng 

lực tác dụng lên vật gọi là trọng tâm của vật. 

b) Trọng lượng. 

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên  một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P. Trọng 

lượng của vật được đo bằng lực kế. 

c) Công thức của trọng lực. 

 

III. Định luật IINiu - Tơn 
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1. Sự tương tác giữa các vật 

Khi một vật tác dụng lên vật khác  một lực thì vật đó cũng bị vật kia tác dụng ngược trở lại   

một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác. 

2. Định luật 

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B  một lực, thì vật B cũng tác dụng lại 

vật A  một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưnggược chiều. 

 

3. Lực và phản lực 

Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực. 

Đặc điểm của lực và phản lực: 

+ Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời. 

+ Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như 

vậy gọi là hai lực trực đối. 

+ Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau. 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Phương pháp 

- Bước 1: Chọn hệ quy Chiếu gồm hệ trục Oxy và mốc thời gian. 

- Bước 2: Xác định các lực tác dụng lên vật và biểu diễn các lực trên hình vẽ. 

- Bước 3: Viết biểu thức định luật INiu – tơn cho vật.  

Định luật INiu - tơn:  𝐹ℎ𝑙
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =m𝑎  (1) 

- Bước 4: Chiếu (1) lên các trục đã chọn.  

- Bước 5: ADCT liên quan về chuyển động thẳng đều, biến đổi đều, rơi tự do,... để tìm đại 

lượng cần tìm. 

Ví dụ 1:  Một ôtô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với v = 54km/h thì hãm phanh, chuyển 

động chậm dần đều. Biết lực hãm 3000N. 

a/ Xác định quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại. 

b/ Xác định thời gian chuyển động cho đến khi dừng lại. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn chiều + là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh. 

23 /
F F

a a m s
m m

−
=  = = −  

2 2

0 2. . 37.5v v a s s m− =  =  

b. v = v0 +at   t = 5s 

Ví dụ 2:  Một quả bóng m = 0,4kg đang nằm yên trên mặt đất.  Một cầu thủ đá bóng với lực 

300N. Thời gian chân tác dụng vào quả bóng là 0,015s. Tính tốc độ của quả bóng lúc bay đi. 

Hướng dẫn giải: 

2750 /
F

a m s
m

= =  

v = v0 +at  = 11,25m/s 

Ví dụ 3: Cho viên bi A chuyển động tới va chạm vào bi B đang đứng yên, vA = 20m/s sau va 

chạm bi A tiếp tục chuyển động theo phương cũ với v = 10m/s, thời gian xảy ra va chạm là 0,4s. 

Tính gia tốc của 2 viên bi, biết mA = 200g, mB = 100g. 

Hướng dẫn giải: 

→→

−= ABBA FF
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20 2,5 /A

v v
a m s

t

−
= = −


 

Theo định luật IINiu - tơn: AB BAF F= −  aB = 5m/s2 

Ví dụ 4:  Một vật đang đứng yên, được truyền 1 lực F thì sau 5s vật này tăng v = 2m/s. Nếu giữ 

nguyên hướng của lực mà tăng gấp 2 lần độ lớn lực F vào vật thì sau 8s, vận tốc của vật là bao 

nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

20
1 1 10,4 / 0,4

v v
a m s F ma m

t

−
= =  = =


 

Khi tăng F’ = 2.F1 = 0,8m  a2 = 0,8m/s2 

 v2 = 6,4m/s 

Ví dụ 5: Lực F1 tác dụng lên viên bi trong khoảng t = 0,5s làm thay đổi vận tốc của viên bi từ 

0 đến 5cm/s. Tiếp theo tác dụng lực F2 = 2.F1 lên viên bi trong khoảng t =1,5s thì vận tốc tại 

thời điểm cuối của viên bi là? (biết lực tác dụng cùng phương chuyển động). 

Hướng dẫn giải: 

20
1 1 10,1 / 0,1

v v
a m s F ma m

t

−
= =  = =


  

Khi tăng F’ = 2.F1 = 0,2m  a2 = 0,2m/s2 

 v2 = 0,3m/s 

Ví dụ 6:  Một ôtô có khối lưọng 500kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh chuyển động 

chậm dần đều trong 2s cuối cùng đi được 1,8m. Hỏi lực hãm phanh tác dung lên ôtô có độ lớn 

là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

2 2 2

0 0

0
0

2. . 2. . 3,6 (1)

(2)

v v a s v a s a

v v
a v at

t

− =  − = =

−
=  − =



 

Từ (1) và (2) ta có: a = -0,9m/s2 

F =m.a = - 450N là lực hãm 

Ví dụ 7: Lực F truyền cho vật khối lượng m1 thì vật có gia tốc a1 = 2m/s2, truyền cho vật khối 

lượng m2 thì vật có a2 = 3m/s2. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng m3 =m1 +m2 thì vật có 

gia tốc là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

1 2

1 2

;
F F

m m
a a

= =  

3

3 1 2

F F
a

m m m
= =

+
 a3 = 1,2m/s2 

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Một hợp lực 1N tác dụng vào  một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên. Tìm quãng 

đường vật đi được trong thời gian 2 giây? 

Câu 2: Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. 

Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay với vận tốc là bao nhiêu? 

Câu 3: Một vật có khối lượng 2kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vật đi được 8cm 

trong 0,5s. Tìm độ lớn của hợp lực tác dụng vào vật? 
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Câu 4: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của vật tăng từ 

2m/s đến 8m/s trong thời gian 3s. Tìm độ lớn của lực đó? 

Câu 5: Một xe ô tô có khối lượng m = 1 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s 

đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát. 

a) Tính lực kéo của động cơ xe? 

b) Nếu tăng lực kéo lên hai lần, thì sau khi xe khởi hành được 10s ô tô có vận tốc là bao 

nhiêu? Muốn xe sau khi khởi hành được đạt vận tốc 10m/s thì lực kéo của động cơ xe bằng 

bao nhiêu? 

Câu 6: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng nằm 

ngang và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Tính lực tác dụng vào vật? Bỏ qua lực 

cản tác dụng vào vật. 

Câu 7: Một ô tô khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s đi được 

50m. Bỏ qua ma sát. Tìm: 

a) Lực kéo của động cơ xe? 

b) Muốn xe sau khi khởi hành được đạt vận tốc 10m/s thì lực kéo của động cơ xe bằng bao 

nhiêu? 

Câu 8: Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 

65 km/h thì tài xế tắt máy, hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chạy thêm được 50m thì dừng 

hẳn. Tìm: 

a) Lực hãm tác dụng lên ô tô. Bỏ qua các lực cản bên ngoài. 

b) Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi ô tô dừng hẳn? 

c) Muốn cho ô tô sau khi hãm phanh chỉ đi được 20m thì dừng hẳn thì lực hãm phanh khi đó 

bằng bao nhiêu? 

Câu 9: Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 

v0 thì tài xế tắt máy, hãm phanh. Xe đi thêm được 24m trong 4s thì dừng lại. 

a) Tìm v0? 

b) Tìm độ lớn lực hãm? Bỏ qua các lực cản bên ngoài. 

c) Nếu lực hãm tăng lên gấp ba kể từ lúc hãm, ô tô sẽ đi thêm được quãng đường bao nhiêu 

thì dừng lại? 

Câu 10: Một xe khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s đạt vận 

tốc 60km/h. Lực cản ngược chiều chuyển động tác dụng lên xe luôn bằng 500N. Tìm lực kéo 

của động cơ xe? 

Câu 11: Một xe khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s  đi được 

quãng đường 50m. Lực cản ngược chiều chuyển động tác dụng lên xe luôn bằng 500N. 

a) Tìm lực kéo của động cơ xe? 

b)Nếu lực cản giảm đi một nửa, thì lực kéo của động cơ xe cần tăng hay giảm bao nhiêu? 

Câu 12: Một ô tô có khối lượng 800kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với lực kéo 

động cơ là 2000N, lực cản tác dụng vào xe luôn bằng 400N. 

a) Tính quãng đường xe đi được sau 12s khởi hành? 

b)muốn sau 8s xe đi được quãng đườnghư câu a thì lực kéo của động cơ phải tăng hay giảm 

bao nhiêu lần? 

Câu 13: Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 2m/s2; truyền cho vật khối lượng m2 

gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi Nếu lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 +m2 thì gia tốc của nó bằng 

bao nhiêu? 
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Câu 14: Lực kéo của động cơ xe luôn không đổi bằng bao nhiêu? 

- Khi xe không chở hàng, sau khi khởi hành 10s thì đi được 100m 

- Khi xe chở 2 tấn hàng, sau khi khởi hành 10s thì đi được 50m. 

Câu 15: Một xe đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 1m/s thì tăng tốc, 

sau 2 s có vận tốc 3m/s. Sau đó, xe tiếp tục chuyển động đều trong thời gian 1 s rồi tắt máy, 

chuyển động chậm dần đều đi thêm 2 sữa thì dừng lại.  

 a. Xác định gia tốc của xe trong từng giai đoạn? 

 b. Lực cản tác dụng vào xe? 

 c. Lực kéo của động cơ trong từng giai đoạn? 

Biết khối lượng của xe là 100kg và lực cản có giá trị không đổi trong cả 3 giai đoạn. 

Câu 16: Một xe A khối lượng mA đang chuyển động với vận tốc 3,6km/h đến đụng vào xe B 

khối lượng mB = 200g đang đứng yên. Sau va chạm xe A chuyển động ngược lại với vận tốc 

0,1m/s, còn xe B chạy tới với vận tốc 0,55m/s. Tìm mA? 

Câu 17: Hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng, gược chiều nhau, đến va chạm 

vào nhau với vận tốc lần lượt là 1m/s và 0,5m/s. Sau va chạm cả hai bật trở lại với vận tốc lần 

lượt là 0,5m/s và 1,5m/s. Biết khối lượng quả cầu thứ nhất m1 = 1kg. Tìm m2? 

C. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Theo định luật Niu - tơn thì 

    A. với mỗi lực tác dụng luôn cómột phản lực trực đối với nó. 

B. một vật sẽ giữ guyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu 

tác dụng của bất kì lực nào khác. 

    C. một vật không thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0. 

    D. mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại do quán tính. 

Câu 2: Theo định luật I Niu - tơn thì lực và phản lực 

    A. là cặp lực cân bằng. 

    B. là cặp lực có cùng điểm đặt. 

    C. là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn. 

    D. là cặp lực xuất hiện vàmất đi đồng thời. 

Câu 3: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? 

    A. Vật chuyển động tròn đều. 

    B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng. 

    C. Vật chuyển động thẳng đều. 

    D. Vật chuyển động rơi tự do. 

Câu 4: Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng? 

    A. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động. 

    B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại. 

    C. Gia tốc của vật luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng. 

    D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng. 

Câu 5: Một lực có độ lớn 4 tác dụng lên vật có khối lượng 0,8kg đang đứng yên. Bỏ qua ma 

sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng 

    A. 32m/s2.  B. 0,005m/s2.   C. 3,2m/s2.    D. 5m/s2. 

Câu 6: Một quả bóng có khối lượng 500 g đang nằm yên trên mặt đất thì bị một cầu thủ đá 

bằng một lực 250. Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc mà quả bóng thu được là 

    A. 2m/s2.   B. 0,002m/s2.   C. 0,5m/s2.    D. 500m/s2. 
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Câu 7: Lần lượt tác dụng có độ lớn F1 và F2 lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có 

độ lớn lần lượt là a1 và a2. Biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua mọi ma sát. Tỉ số a2/a1 là 

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

Câu 8: Tác dụng vào vật có khối lượng 5kg, đang đứng yên, một lực theo phương ngang thì 

vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2. Độ lớn của lực này là 

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

Câu 9:  Một lực có độ lớn 2 tác dụng vàomột vật có khối lượng 1kg lúc đầu đứng yên. Quãng 

đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là 

    A. 2m.   B. 0,5m.    C. 4m.    D. 1m. 

Câu 10: Một quả bóng khối lượng 200 g bay với vận tốc 90 km/h đến đập vuông góc vào tường 

rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 

0,05s. Độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng là 

    A. 120N.   B. 210N.    C. 200N.   D. 160N. 

Câu 11: Dưới tác dụng của một lực 20 thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Nếu tác 

dụng vào vật này một lực 50 thì vật này chuyển động với gia tốc bằng 

    A. 1m/s2.   B. 0,5m/s2.   C. 2m/s2.   D. 4m/s2. 

Câu 12: Một vật khối lượng 5kg được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc ban đầu 2m/s 

từ độ cao 30m. Vật này rơi chạm đất sau 3 s sau khiém. Cho biết lực cản không khí tác dụng 

vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10m/s2. Lực cản của không khí tác 

dụng vào vật có độ lớn bằng 

    A. 23,35N.  B. 20N.    C. 73,34N.    D. 62,5N. 

Câu 13: Một viên bi A có khối lượng 300g đang chuyển động với vận tốc 3m/s thì va chạm 

vào viên bi B có khối lượng 600g đang đứng yên trên mặtt bànhẵn,ằmgang. Biết sau thời gian 

va cham 0,2s, bi B chuyển động với vận tốc 0,5m/s cùng chiều chuyển động ban đầu của bi A. 

Bỏ qua mọi ma sát, tốc đọ chuyển động của bi A ngay sau va chạm là 

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

Câu 14: Hai xe A và B cùng đặt trên mặt phẳng nằm ngang, đầu xe A có gắn một lò xo nhẹ. 

Đặt hai xe sát nhau để lò xo bịén rồi buông nhẹ để hai xe chuyển động ngược chiều nhau. Tính 

từ lúc thả tay, xe A và B đi được quãng đường lần lượt là 1m và 2m trong cùng một khoảng 

thời gian. Biết lực cản của môi trường tỉ lệ với khối lượng của xe. Tỉ số khối lương của xe A và 

xe B là 

    A. 2.   B. 0,5.    C. 4.     D. 0,25. 

Câu 15: Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động thì chịu tác dụng của lực hãm F và 

chuyển động thẳng biến đổi đều. Kể từ lúc hãm, ô tô đi được đoạn đường AB = 36m và tốc độ 

của ô tô giảm đi 14,4 km/h. Sau khi tiếp tục đi thêmđoạn đường BC = 28m, tốc độ của ô tô lại 

giảm thêm 4m/s. Độ lớn lực hãm và quãng đường ô tô chuyển động từ C đến khi dừng hẳn lần 

lượt là 

    A. 800 và 64m.     B. 1000 và 18m. 

    C. 1500 và 100m.     D. 2000 và 36m. 

BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

 

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

B D C C D D A C C D A A D A D 
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2.3. LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 

I. Lực hấp dẫn 

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn. 

Lực hấp dẫn giữa mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh mặt 

Trời. 

Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. 

II. Định luật vạn vật hấp dẫn 

1. Định luật  

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ 

nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 

2. Hệ thức  

 

Trong đó:       

+ m1 và m2 là khối lượng của hai chất điểm (kg) 

+ r là khoảng cách giữa hai chất điểm (m) 

+ Fhd  độ lớn lực hấp dẫn (N) 

+ G hằng số hấp dẫn, có giá trị là 6,67.10-11 (N.m2/kg2) 

3. Định luật được áp dụng cho các trường hợp 

+ Hai vật là hai chất điểm. 

+ Hai vật đồng chất hình cầu với khoảng cách giữa chúng được tính từ tâm vật này đến tâm 

vật kia. 

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn 

Trọng lực tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. 

Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi là trọng tâm của vật. 

Độ lớn của trọng lực (trọng lượng): 

P = G  

Gia tốc rơi tự do:  g =  

Nếu ở gần mặt đất (h << R): 

P0 =  ; go =  

 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Phương pháp: 

Xác định hai vật, áp dụng công thức tính Fhd phù hợp trong từng trường hợp: 

- Lực hấp dẫn: 111 2 1 2

2 2

. .
F 6,67.10hd

m m m m
G

r r

−= =  

- Trọng lượng của vật khối lượng m khi vật ở trên mặt đất: 1

2

.
.

m M
P G m g

R
= =  

2

21.

r

mm
GFhd =

( )2

.

hR

Mm

+

( )2
hR

GM

+

2

.

R

Mm
G

2R

GM
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- Trọng lượng của vật khối lượng m khi vật ở độ cao h so với mặt đất: 1

2

.

( )
h

m M
P G mg

R h
= =

+
 

- Gia tốc rơi tự do của vật khi vật ở mặt đất: 
2

.G M
g

R
=  

- Gia tốc rơi tự do của vật khi vật ở độ cao h so với mặt đất: 
2

.

( )

G M
g

R h
=

+
 

 

Ví dụ 1: Tính gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao h = 5R (R = 6400km), biết gia tốc rơi tự do 

tại mặt đất là 9,8m/s2. 

Hướng dẫn giải: 

Gia tốc ở mặt đất: 
2

9,8
GM

g
R

= =  

Gia tốc ở độ cao h: ' 2

2 2
0,27 /

( ) (6 )

GM GM
g m s

R h R
= = =

+
 

Ví dụ 2: Một vật có m = 10kg khi đặt ở mặt đáy có trọng lượng là 100N. Khi đặt ở nơi cáchmặt 

đất 3R thì nó có trọng lượng là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Ở mặt đất: 
2

.
Mm

P F G
R

= =  

Ở độ cao h: '

2
. 6,25
( ) 16

Mm P
P F G N

R h
= = = =

−
 

Ví dụ 3: Nếu khối lượng của 2 vật đều tăng gấp đôi để lực hấp dẫn giữa chúng không đổi thì 

khoảng cách giữa chúng phải là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

1 2 1 2 1 2
1 22 2 2

1 2 1

4
. ; . .
m m m m m m

F G F G G
r r r

= = =  

1 2 2 12.F F r r=  =  

Ví dụ 4: Tìm gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao bằng nửa bán kính TĐ. Cho biết gia tốc rơi 

tự do trên bề mặt đất là 9,81m/s2. 

Hướng dẫn giải: 

Gia tốc ở mặt đất: 
2

9,81
GM

g
R

= =  

Gia tốc ở độ cao h: ' 2

2
2

4,36 /
3( )

( )
2

GM GM
g m s

R h
R

= = =
+

 

Ví dụ 5: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt củamặt trăng là 1,6m/s2 và RMT = 1740km. Hỏi ở độ cao 

nào so với mặt trăng thì g = 1/9 gMT. 

Hướng dẫn giải: 

Gia tốc ở mặt trăng: 
2

T
T

GM
g

R
=  

Gia tốc ở độ cao h: '

2( )

T

T

GM
g

R h
=

+
 



Trang 13 

2

' 2

( )
9 3480T T

T

g R h
h km

g R

+
= =  =  

Ví dụ 6: Một vật có m = 20kg. Tính trọng lượng của vật ở 4R so với mặt đất, R = RTĐ. Biết gia 

tốc trọng trường trên bề mặt TĐ là 10m/s2. 

Hướng dẫn giải: 
2

' 2
0,04 8

( )

h
h h

gP R
g g P N

P g R h
= =  =  =

+
 

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Hai quả cầu giống nhau. Mỗi quả có bán kính 40cm, khối lượng 50kg. Tính lực hấp dẫn 

cực đại của chúng? 

Câu 2: Mặt trăng và trái đất có khối lượng lần lượt là 7,4.1022kg và 6.1022kg ở cách nhau 

384000km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng? 

Câu 3: Hai chiếc tàu thủy,mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1km. Tính lực hấp 

dẫn giữa chúng? So sánh lựcày với trọng lượng của quả cân 20g? 

Câu 4: Ở độ cao h so với mặt đất, thì trọng lực tác dụng vào vật chỉ còn bằng một nửa so với 

khi vật ở trên mặt đất. Biết bán kính trái đất là R = 6400km 

Câu 5: Ở độ cao này so với mặt đất thì trọng lực tác dụng lên vật giảm đi 4 lần so với khi vật ở 

trên mặt đất? Biết bán kính trái đất là R 

Câu 6: Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g = 9,8m/s2. Khối lượng sao hỏa bằng 0,11 khối lượng 

trái đất, bán kính sao hỏa bằng 0,53 bán kính trái đất. Tính gia tốc rơi tự do trên sao hỏa? 

C. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai? 

    A. Lực hấp dẫn có phương trùng với đường thẳngối hai chất điểm. 

    B. Lực hấp dẫn có điểm đặt tạimỗi chất điểm. 

    C. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối. 

    D. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực cân bằng. 

Câu 2: Một vài có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai? 

    A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P =mg. 

    B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật. 

    C. Trọng lực tỉ lệghịch với khối lượng của vật. 

    D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 

Câu 3: Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là 

 A. 
2

21.
r

mm
GFhd = . B. 

2

21

r

mm
Fhd = . C. 

r

mm
GFhd

21.= . D. 
r

mm
Fhd

21= . 

Câu 4: Một viên đá đang nằm yên trên mặtt đất, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào hòn đá 

có giá trị 

    A. lớn hơn trọng lượng của hòn đá.  B.hỏ hơn trọng lượng của hòn đá. 

    C. bằng trọng lượng của hòn đá.   D. bằng 0. 

Câu 5: Hai quả cầu đồng chất có khối lượng 20kg, bán kính 10cm, khoảng cách giữa hai tâm 

của chúng là 50cm. Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là 

    A. 1,0672.10-8.  B. 1,0672.10-6.  C. 1,0672.10-7. D. 1,0672.10-5. 

Câu 6: Hai khối cầu giống nhau được đặt sao cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa 

chúng là F. Nếu thay một trong hai khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác nhưng có 
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bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm (hai khối cầu không chạm nhau) 

thì lực hấp dẫn giữa chúng lúc này là 

    A. 2F.   B. 16F.   C. 8F.   D. 4F. 

Câu 7: Cho biết khoảng cách giữa tâm mặt Trăng và tâm Trái Đấtlà 38.107m; khối lượng mặt 

Trăng và Trái Đất tương ứng là 7,37.1022kg và 6.1024kg; hằng số hấp dẫn G = 1,0672.10-8. Lực 

hấp dẫn giữa Trái Đất và mặt Trăng có độ lớn là 

    A. 0,204.1021.  B. 2,04.1021.   C. 22.1025.   D. 2.1027. 

Câu 8: Ở mặt đất,một vật có trọng lượng 10 nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một 

khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng 

    A. 1.   B. 2,5.    C. 5.    D. 10. 

Câu 9: Biết gia tốc rơi tự do ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là 9,809m/s2 và 9,810m/s2. 

Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách tâm Trái Đất 6370 km. Chiều cao ngọn núi này là 

    A. 324,7m.  B. 640m.    C. 649,4m.   D. 325m. 

Câu 10: Coi khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm mặt Trăng gấp 60 lần bán kính 

Trái Đất; khối lượng mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Xét vật nằm trên đường 

thẳng nối tâm Trái Đất và tâm mặt Trăng mà ở đó có lực hấp dẫn của Trái Đất và của mặt Trăng 

cân bằng nhau. So với bán kính Trái Đất, khoảng cách từ vật đến tâm Trái Đất gấp 

    A. 56,5 lần.  B. 54 lần.    C. 48 lần.    D. 32 lần. 

BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C A C C C A B A B 

 

  



Trang 15 

2.4. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC 

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo 

+ Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc (hay gắn) với lò 

xo, làmó biến dạng. 

+ Hướng của mỗi lực đàn hồi ởmỗi đầu của lò xogược với hướng của ngoại lực gây biến 

dạng. 

II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 

1. Giới hạn đàn hồi của lò xo 

Mỗi lò xo hay mỗi vật đàn hồi có một giới hạn đàn hồi nhất định. 

2. Định luật Húc (Hookes) 

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của 

lò xo. 

Fđh = k.|l| 

Trong đó:  

Fdh là độ lớn của lực đàn hồi (N) 

l = l – l0 là độ biến dạng của lò xo (m) 

k là độ cứng hay hệ số đàn hồi của lò xo (NN/m) 

3. Chú ý 

+ Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị ngoại lực kéo dãn. Vì 

thế lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng. 

+ Đối với mặt tiếp xúc bị biến dạn khi bị ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc 

với mặt tiếp xúc. 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Phương pháp 

Vẽ hình minh họa cho từng bài toán. 

Khi vật ở trạng thái cân bằng Fđh = Fk (khi lò xo nằm ngang); Fđh = P (khi lò xo thẳng 

đứng). 

Áp dụng công thức của định luật Húc: Fdh = k. l   

Ví dụ 1: Một lò xo dãn ra đoạn 3cm khi treo vật có m = 60g, g = 10m/s2 

a/ Tính độ cứng của lò xo. 

bN/muốn l = 5cm thìm’ là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

a/ Khi cân bằng: 20 /F P k l mg k N m=   =  =  

b/ Khi l  = 5cm 
' ' ' 0,1k l m g m kg  =  =  

Ví dụ 2: Một lò xo có l0 = 40cm được treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới của lò xo một quả 

cân 500g thì chiều dài của lò xo là 45cm. Hỏi khi treo vật có m = 600g thì chiều dài lúc sau là 

bao nhiêu? g = 10m/s2 

Hướng dẫn giải: 

F = P 

100 /k l mg k N m  =  =  
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Khim = 600g: F’ = P 
' '

0 2( ) 0,46k l l m g l m − =  =  

Ví dụ 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm được treo thẳng đứng. Treo vào đầu tự do của lò 

xo vật có m = 25g thì chiều dài của lò xo là 21cm, g = 10m/s2.Nếu treo thêm vật có m = 75g thì 

chiều dài của lò xo là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Khi treo vật 25g: 
0 1( ) 25 /k l l m g k N m − =  =  

Khi treo thêm 75g:  ' '

0 1 2( ) ( ) 0,24k l l m m g l m − = +  =  

Ví dụ 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0, được treo vào điểm cố định O.Nếu treo vào lò xo 

vật 100g thì chiều dài của lò xo là 31cm, treo thêm vật m2 = 200g thì chiều dài của lò xo là 33cm. 

Tìm độ cứng và độ dài tự nhiên của lò xo, g = 9,8m/s2, bỏ qua khối lượng lò xo. 

Hướng dẫn giải: 

Khi treo vật m1: 0 1( )k l l m g− =    (1) 

Khi treo thêm m2: 2 0 1 2( ) ( )k l l m m g− = +       (2) 

Từ (1) và (2)  l0 = 30cm   k = 97N/m 

Ví dụ 5: Treo vật có m = 200g vào một lò xo làm nó dãn ra 5cm, g = 10m/s2. Tìm độ cứng của 

lò xo. 

Hướng dẫn giải: 

40 /F P k l mg k N m=   =  =  

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Phải treo một khối lượng bằng bao nhiêu vào đầu một lò xo có độ cứng 100NN/m để nó 

dãn ra 10cm? Lấy g = 10m/s2? 

Câu 2: Một lò xo treo thẳng đứng có độ dài lo = 25cm. Khi treo vào đầu dưới của lò xo vậtặng 

có khối lượng m = 0,5kg thì lò xo có chiều dài l. Biết lò xo có độ cứng 100NN/m; lấy g = 10m/s2. 

Tìm l? 

Câu 3: Treo một vật có khối lượng m = 1kg vào lò xo có độ cứng  thì có chiều dài là 25cm.Nếu 

treo thêm vào lò xo có khối lượng 500g thì chiều dài lò  xo lúc này là 30cm. Tính chiều dài của 

lò xo khi chưa treo vật nặng và độ cứng của lò xo? 

Câu 4: Một lò xo được treo thẳng đứng. Khi móc một vật có khối lượng m1 = 200g vào đầu dưới 

của lò xo thì lò xo có chiều dài l1 = 25cm.Nếu thay m1 bằng vật khối lượng m2 = 300g thì lò xo 

có chiều dài l2 = 27cm. Hãy tìm chiều dài tự nhiên lo của lò xo và độ cứng k của nó? 

Câu 5: Một lò xo dãn ra 5cm khi treo vật khối lượng m = 100g. Cho g = 10m/s2
. 

a. Tìm độ cứng của lò xo. 

b. Khi treo vật m’ lò xo dãn 3cm. Tìmm’? 

Câu 6: Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l0 =27cm.Khi móc một vật có trọng 

lượng P1=5N thì lò xo dài l1= 44cm. Khi treo một vật khác có trọng lượng P2 thì lò xo dài l2 

=35cm.Tìm độ cứng của lò xo và trọng lượng P2? 

C. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau đây là sai? 

    A. Lực đàn hồi luôn có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo. 

    B. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi luôn tỉ lệ thuận với độ biến dạng. 

    C. Khi lò xo bị dãn, lực đàn hồi có phương dọc theo trục lò xo. 

    D. Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng lực. 
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Câu 2: Một lò xo có độ cừng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, 

tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là 

 A. 
𝑘

𝑚𝑔
.   B. 

𝑚𝑔

𝑘
.    C. 

𝑚𝑘

𝑔
.    D. 

𝑔

𝑚𝑘
. 

Câu 3: Hai người cầm hai đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, 

tổng độ lớn hai lực kéo là 100. Lực kế chỉ giá trị là 

    A. 50.  B. 100.    C. 0.    D. 25. 

Câu 4: Một vật có khối lượng 200 g được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều 

dài của lò xo là 20cm. Biết khi chưa treo vật thì lò xo dài 18cm. Lấy g = 10m/s2. Độ cứng của 

lò xo này là 

    A. 200N/m.  B. 150N/m.   C. 100N/m.  D. 50N/m. 

Câu 5: Một lò xo có một đầu cố định, còn đầu kia chịu một lực kéo băng 5 thì lò xo dãn 8cm. 

Độ cứng của lò xo là 

    A. 1,5N/m.  B. 120N/m.   C. 62,5N/m.  D. 15N/m. 

Câu 6: Treo một vật vào lực kế thì lực kế chỉ 30 và lò xo lực kế dãn 3cm. Độ cứng của lò xo là 

    A. 10N/m.  B. 10000N/m.   C. 100N/m.  D. 1000N/m. 

Câu 7: Một lò xo có chiều dài tựhiên là 25cm. Khiến lò xo để nó có chiều dài 20cm thì lực đàn 

hồi của lò xo bằng 10N nếu lực đàn hồi của lò xo là 8 thì chiều dài lò xo khi đó là 

    A. 23,0cm.  B. 22,0cm.   C. 21,0cm.   D. 24,0cm. 

Câu 8: Một vật có khối lượng 200g được đặt lên đầu một lò xo có độ cứng 100N/m theo phương 

thẳng đứng. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm. Bỏ qua khối lượng của lò xo, lấy g = 

10m/s2. Chiều dài của lò xo lúc này là 

    A. 22cm.  B. 2cm.    C. 18cm.    D. 15cm. 

Câu 9: Treo một vật khối lượng 200 g vào một lò xo thì lò xo có chiều dài 34cm. Tiếp tục treo 

thêm vật khối lượng 100g vào thì lúc này lò xo dài 36cm. Lấy g = 10m/s2. Chiều dài tự nhiên 

và độ cứng của lò xo là 

    A. 33cm và 50N/m.     B. 33cm và 40N/m. 

    C. 30cm và 50N/m.     D. 30cm và 40N/m. 

Câu 10: Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng 100N/m và có chiều dài tự nhiên l40cm. 

Giữ đầu trên của lò xo cố định và buộc vào đầu dưới của lò xo một vật nặng khối lượng 500g, 

sau đó lại buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ hai khối lượng 500g. 

Lấy g = 10m/s2. Chiều dài của lò xo khi đó là 

    A. 46cm.   B. 45,5cm.   C. 47,5cm.   D. 48cm. 

Câu 11: Một lò xo có độ cứng 100N/m được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới 

gắn với vật có khối lượng 1kg. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và 

lò xo dãn 1cm. Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc 1m/s2. 

Bỏ qua mọi ma sát và sức cản. Lấy g = 10m/s2. Quãng đường mà giá đỡ đi được kể từ khi bắt 

đầu chuyển động đến thời điểm vật rời khỏi giá đỡ và tốc độ của vật khi đó là 

    A. 6cm ; 32cm/s.     B. 8cm ; 42cm/s. 

    C. 10cm ; 36cm/s.    D. 8cm ; 30cm/s. 

Câu 12: Một lò xo có đầu trên gắn cố định nếu treo vật nặng khối lượng 600g vào một đầu thì 

lò xo có chiều dài 23cm nếu treo vật nặng khối lượng 800g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 

24cm. Biết khi treo cả hai vật trên vào một đầu thì lò xo vẫn ở trong giới hạn đàn hồi. Lấy g = 

10m/s2. Độ cứng của lò xo là 
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    A. 200N/m.  B. 100N/m.  C. 150N/m.  D. 250N/m. 

BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D B A C C D C C C C D A 
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2.5. Lực ma SÁT 

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 

I. Lực ma sát trượt 

1. Cách xác định độ lớn của ma sát trượt 

Móc lực kế vào vật rồi kéo theo phương ngang cho vật trượt gần như thẳng đều. Khi đó, 

lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào vật. 

2. Đặc điểm của độ lớn của ma sát trượt 

+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật. 

+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực. 

+ Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của haimặt tiếp xúc. 

3. Hệ số ma sát trượt 

t =  

Hệ số ma sát trượt t phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. 

4. Công thức của Lực ma sát trượt 

Fmst = t.N 

Trong đó:  

Fmst là độ lớn lực ma sát trượt. 

N là áp lực vật đè lênmặt tiếp xúc 

t  là hệ số ma sát trượt, không có đơn vị 

II. Lực ma sát lăn (Đọc thêm) 

III. Lực ma sát nghỉ (Đọc thêm) 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Phương pháp 

- Phân tích các lực tác dụng lên vật. 

- Áp dụng phương trình định luật II: 1 2 ... .nF F F m a+ + + =      (1) 

- Chiếu pt (1) lên trục Ox:
1 2 ... .x x nxF F F m a+ + + =  (2) 

- Chiếu pt (1) lên Oy: 
1 2 ... 0y y nyF F F+ + + =  (3) 

- Từ (2) và (3) suy ra đại lượng cần tìm 

Với Ox là trục song song với mặt phẳng chuyển động. Trục Oy là trục vuông góc với chuyển 

động 

 

Ví dụ 1: Một ôtô con chuyển động thẳng đều trên mặt đường. Hệ số ma sát lăn 0,023. Biết rằngm 

= 1500kg, g = 10m/s2. Tính lực ma sát lăn giữa bánh xe vàmặt đường. 

Hướng dẫn giải: 

N = P =m.g .msF N =  

Ví dụ 2: Một vật chuyển động trượt đều trên mặt phẳngghiêng khi hệ số ma sát là 3 , g = 

10m/s2. Tìm góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng với phương ngang, m = 0,1kg, F = 10N. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật. 

0N P+ =  

N

Fmst
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Khi chiếu lên trục Oy: - Pcos  = 0 N = Pcos     = 54,70 

Ví dụ 3: Một ôtô có khối lượng 3,6 tấn bắt đầu chuyển động trên đườngằmgang với lực kéo F. 

Sau 20s vận tốc của xe là 12m/s. Biết lực ma sát của xe với mặt đường bằng 0,25Fk, g = 10m/s2. 

Tính lực ma sát, lực kéo. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật. 

.ms kF N P F m a+ + + =  

Chiếu lên Ox, Oy. 

 Ox: Fk – Fms =ma 

Oy: – P = 0 N = 36.103N 

20 0,6 /
v v

a m s
t

−
= = Fk = 2880N ; Fms = 720N 

Ví dụ 4: Một vật trượt từ đỉnh một cái dốc phẳng dài 55m, chiều cao 33m xuống không vận tốc 

đầu, hệ số ma sát 0,2. Hãy tính thời gian trượt hết chiều dài của dốc và vận tốc của người đó ở 

cuối chân dốc. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật: , , msN P F  

Theo định lụât INiu - tơn ta có: msN P F ma+ + =  

Chiếu lên trục Ox: .sin msP F ma − =      (1) 

Chiếu lên trục Oy: . os 0 . os . osN P c N P c mg c  − =  = =    (2) 

Mà 0sin 37
h

l
 =  =  

từ (1) và (2) 2.sin . . os 4,4 /P mg c ma a m s   − =  =  

0 5
v v

t s
a

−
 = =  

Ví dụ 5: Vật có m = 1kg được kéo chuyển động theo phương hợp với lực kéo góc 300, F = 5N. 

Sau khi chuyển động 3s, vật đi được S = 25m, g = 10m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt 

sàn là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật: , , ,msN P F F  

Theo định lụât INiu - tơn ta có: msN P F F ma+ + + =  

Chiếu lên trục Ox: . os msF c F ma − =      (1) 

Chiếu lên trục Oy: .sin 0 .sinN P F N P F − + =  = −    (2) 

Từ (1) và (2) . os .( .sin ) 0,5F c P F ma    − − =  =  

2 2

0 2

2.
1/ 2 0,56 /

s
S v t at a m s

t
= +  = =  

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Một vật có khối lượng m = 2kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang nhờ 

tác dụng một lực kéo theo phương nằm ngang là 4N. Lấy g = 10m/s2. Tìm hệ số ma sát trượt 

giữa vật với mặt phẳng nằm ngang? 
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Câu 2: Kéo đều một tấm bê tông khối lượng 12000kg trên mặt đất nằm ngang bằng lực kéo theo 

phương nằm ngang có độ lớn 54000N. Lấy g = 10m/s2. Tính hệ số ma sát giữa tấm bê tông và 

mặt đất? 

Câu 3: Một vận động viên môn hốc-cây dùng gậy gạt quả bóng để truyền choó một vận tốc ban 

đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng với mặt băng là 0,1. Hỏi bóng đi được một đoạn đường 

bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 9,8m/s2. 

Câu 4: Một ô tô có khối lượng 1 tấn, chuyển động trên đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăn giữa 

bánh xe với mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ lớn lực kéo của động cơ xe trong trường 

hợp: 

a) Ô tô chuyển động thẳng đều. 

b) Ô tô khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 10s đi được 100m. 

Câu 5: Một xe ô tô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 65 km/h thì tài 

xế tắt máy hãm phanh. Xe trượt trên mặt đường một đoạn dài 40m thì dừng hẳn. Lấy g  = 10m./s2. 

Tìm gia tốc của xe? Suy ra hệ số ma sát trượt giữa bánh xe với mặt đường? 

Câu 6: Một ô tô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 36km/h thì tài xế 

tắt máy để xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại. Bỏ qua lực cản không khí. Biết hệ 

số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,02. Lấy g = 10m/s2. Tìm thời gian xe chuyển động 

kể từ lúc tắt máy đến khi xe dừng lại và quãng đường xe đi được trong trường hợp này. 

Câu 7: Một xe ô tô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc là bao nhiêu, 

nếu khi tắt máy nó chuyển động thẳng chậm dần đều đi được 250m thì mới dừng hẳn? Biết hệ 

số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,02. Bỏ qua lực cản không khí tác dụng lên xe. 

Câu 8: Một người đẩy một cái thùng có khối lượng 55kg theo phương ngang với một lực có độ 

lớn 220N làm thùng trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng với mặt phẳng 

ngang là 0,35. Coi chuyển động của thùng là nhanh dần đều. Lấy g = 9,8m/s2. Tìm gia tốc của 

thùng? 

Câu 9: Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 72km/h thì 

tài xế tắt máy. Bỏ qua lực cản không khí tác dụng lên xe. Lấy g = 10m/s2: 

-Nếu tài xế không thắng thì xe đi thêm 100m rồi dừng lại. 

-Nếu tài xế dùng thắng thì xe trượt thêm một đoạn 25m rồi dừng lại. 

Coi chuyển động của xe là thẳng chậm dần đều. Tìm độ lớn Lực ma sát lăn trong trường hợp 

một và độ lớn Lực ma sát lăn trong trường hợp hai? 

Câu 10: Một xe khối lượng m = 1 tấn chuyển động trền đườnggang. Hệ số ma sát lăn giữa bánh 

xe với mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s2. 

a. Phân tích lực tác dụng lên xe khi xe đang chuyển động? 

b. Tính lực kéo của động cơ xe khi: 

+ Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s2. 

+ Xe chuyển động thằng đều. 

ĐS: 3000N; 1000N 

Câu 11: Một ô tô khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm 

ngang, khi đi được 150m thì đạt vận tốc 54km/h. Lực ma sát giữa xe vàmặt đường luôn luôn là 

400N.  

a. Tính gia tốc của ô tô? 

b. Tìm lực kéo của động cơ? 
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c. Sau đó tài xế tắt máy. Hỏi xe chạy thêm trong bao lâu và đi thêm quãng đường bao nhiêu thì 

dừng lại? 

ĐS: a/ 0,75m/s2        b/ 1150N        c/ 400N d/ 37,5s ; 281,25m 

Câu 12: Một ô tô khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường ngang, 

sau khi đi được 100m thì đạt vận tốc 36km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường luôn luôn 

là 0,05. Lấy g = 10m/s2. 

a. Tìm lực kéo của động cơ xe? 

b. Sau quãng đường trên xe chuyển động đều trong 200m tiếp theo. Tính lực kéo động cơ và 

thời gian xe chuyển động trên đoạn đường này? 

ĐS: a/ 1000N         b/ 500N; 20s        

Câu 13: Một vật có khối lượng 1kg nằm yên trên sàn nhà. Người ta kéo vật bằng một lực nằm 

ngang làm nó đi được 80cm trong 2s.Hệ số ma sát trượt giữa vật và sànhà là 0,3. Lấy g= 10m/s2  

a. Tính lực kéo  

b. Sau quãng đường trên lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động thẳng đều? 

ĐS: a) 3,4                       b) 3N 

C. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và 

mặt phẳng 

    A. không đổi. 

    B. giảm xuống. 

    C. tăng tỉ lệ với tôc độ của vật. 

    D. tăng tỉ lệ bình phương tốc độ của vật. 

Câu 2: Lực ma sát trượt 

    A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần. 

    B. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực. 

    C. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật. 

    D. phụ thuộc vào diện tíchmặt tiếp xúc. 

Câu 3: Một vật có trọng lượng trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa 

vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lựcma sát trượt là: 

 A. NF tmst


= . B. NF tmst =


. C. NF tmst


= . D. NF tmst = . 

Câu 4: Một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó 

chuyển động về phía trước là 

    A. lực của người kéo tác dụng vào mặt đất. 

    B. lực của mà thùng hàng tác dụng vào người kéo. 

    C. lực của người kéo tác dụng vào thùng hàng. 

    D. lực mặt đất tác dụng vào bàn chân người kéo. 

Câu 5: Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo nằm 

ngang F = 6.104. Lấy g = 10m/s2. Hệ số ma sát giữa tàu và đường ray là 

    A. 0,075.   B. 0,06.  C. 0,02.  D. 0,08. 

Câu 6: Một vật có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát 

của xe là 0,2. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn của lực ma sát là 

    A. 1000.   B. 10000.  C. 100.   D. 10. 
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Câu 7: Một đầu máy tạo ra lực kéo để kéo một toa xe có khối lượng 5 tấn, chuyển động với gia 

tốc 0,3m/s2. Biết lực kéo của động cơ song song với mặt đường và hệ số ma sát giữa toa xe và 

mặt đường là 0,02. Lấy g = 10m/s2. Lực kéo của đầu máy tạo ra là 

    A. 4000.   B. 3200.   C. 2500.   D. 5000. 

Câu 8: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn, chuyển động trên đườngằmgang. Hệ số ma sát của xe 

là 0,01. Biết lực kéo của động cơ song song vớimặt đường. Lấy g = 10m/s2. Để ô tô chuyển 

độnghanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 thì động cơ phải tạo ra lực kéo là 

    A. 250.      B. 450.   C. 500.   D. 400. 

Câu 9: Một vật có khối lượng 100kg đang đứng yên thì bắt đầu chuyển độnghanh dần đều, sau 

khi đi được 100m, vật đạt vận tốc 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 

0,05. Lấy g = 10m/s2. Lực phát động tác dụng vào vật theo phương song song với phương chuyển 

động của vật có đọ lớn là 

    A. 198.   B. 45,5.   C. 99.    D. 316. 

Câu 10: Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu khởi hành từ trạng thái đứng yên nhờ lực kéo 

của động cơ 600N. Biết hệ số ma sát của xe là 0,02. Lấy g = 10m/s2. Biết lực kéo song song với 

mặt đường. Sau 10s kể từ lúc khởi hành, tốc độ chuyển động của ô tô là 

    A. 24m/s.  B. 4m/s.   C. 3,4m/s.   D. 3m/s. 

Câu 11: Một vật có khối lượng 1500 g được đặt trênmột bàn dàiằmgang. Biết hệ số ma sát giữa 

vật và mặt bàn là 0,2. Lấy g = 10m/s2. Tác dụng lên vậtmột lực có độ lớn 4,5 theo phương song 

song vớimặt bàn trong khoảng thời gian 2 giây rồi thôi tác dụng. Quãng đường tổng cộngmà 

vật đi được cho đến khi dừng lại là 

    A. 1m.   B. 4m.    C. 2m.    D. 3m. 

 

BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A B D D A B C B C D D 
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2.7. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG  

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 

I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang 

1. Chọn hệ trục toạ độ và gốc thời gian 

Chọn hệ trục toạ độ Đề-các xOy, trục Ox hướng theo véc tơ vận tốc , trục Oy hướng 

theo véc tơ trọng lực  

Chọn gốc thời gian lúc bắt đầuém. 

2. Phân tích chuyển ĐỘNG NÉM NGANG 

Chuyển động của các hình chiếu mx vàmy trên các trục Ox và Oy gọi là các chuyển động 

thành phần của vật m. 

+ Trên trục Ox ta có: ax = 0 ; vx = vo ; x = vot 

+ Trên trục Oy ta có: ay = g ; vy = gt ; y = gt2 

II. Xác định chuyển động của vật 

1. Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật 

Phương trình quỹ đạo: y =  

Phương trình vận tốc: v =  

2. Thời gian chuyển động 

t =  

3. Tầm ném xa 

L = xmax = vot = vo  

 

III. Thí nghiệm kiểm chứng 

Sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang còn bi B rơi tự do. Cả hai 

đều chạm đất cùng một lúc. 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Phương pháp 

Xác định dữ kiện bài toán, rồi vận dụng các công thức: 

- Công thức tính tầm ném xa: 0 0

2.
. .

h
L v t v

g
= =  

- Công thức tính thời gian: t = 
2.h

g
 

- Công thức tính vận tốc khi chạm đất: v2 = v02 + vy2 = v02 + (g.t )2 

Ví dụ 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang ở độ cao 180m phải có vận tốc ban đầu là 

bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 100m/s. Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

→

ov

→

P

2

1

2

2
x

v

g

o

22)( ovgt +

g

h2

g

h2
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2.
6

h
t s

g
= =  

v2 = vx
2 + vy

2 = v0
2 + (gt)2   v0 = 80m/s  

L = v0.t  = 480m 

 

Ví dụ 2: Một máy bay ném bom bay theo phương ngang ở độ cao 2km với v = 504km/h. Hỏi 

viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để bơm rơi 

trúngmục tiêu?, lấy g = 10m/s2. 

Hướng dẫn giải: 

0

2.
. 2800

h
L v m

g
= =  

Ví dụ 3: Từ độ cao h = 80m,gười taém một quả cầu theo phương nằm ngang với v0 = 20m/s. 

Xác định vị trí và vận tốc của quả cầu khi chạm đất. Cho rằng sức cản của không khí không đáng 

kể, g = 10m/s2. 

Hướng dẫn giải: 

0

2.
. 80

h
L v m

g
= =       

2.
4

h
t s

g
= =  

v2 = vx
2 + vy

2 = v0
2 + (gt)2

 = 44,7m/s  

 

Ví dụ 4: Một vật được ném lên thẳng đứng xuống dưới từ vị trí cách mặt đất 30cm, v0 = 5m/s, 

lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản của KK. 

a/ Thời gian từ lúcém đến lúc vật chạm đất. 

b/ Vận tốc của vật lúc chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a. y = v0 t + ½ g.t2 =  5t + 5t2 

Khi chạm đất: y = 30cm 
25 5 30t t + =    t = 2s (hận ) hoặc t = -3s (loại ) 

b. v = v0 + at = 25m/s 

Ví dụ 5: Từ sân thượng cao 20m mộtgười đãém  một hòn sỏi theo phương ngang với v0 = 4m/s, 

g = 10m/s2. 

a/ Viết pt chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. 

b/ Viết pt quỹ đạo của hòn sỏi. 

c/ Hòn sỏi đạt tầm xa bằng bao nhiêu? Vận tốc của nó khi vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a. Chọn gốc tọa độ O ở sân thượng. Trục Ox thẳng đứng hướng xuống. 

Gốc thời gian là lúcém hòn sỏi. 

Ptcđ của hòn sỏi: 0
2

2

4

1 5.
2

x v t x t

y ty gt

= =

==





 

b.pt quỹ đạo của hòn sỏi. 

Từ pt của x   t = x/2 thế vào pt của (y)  y = 5/16 x2 ; x   0 
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Có dạng y = ax2 là dạng parabol (a >0; x   0 )ênó làhánh hướng xuống của parabol đỉnh 

O. 

c. Khi rơi chạm đất: y = 20cm 

25
20 8

16
x x m =  =  

Tầm xa của viên sỏi: L = 8m  t = 2s 

2 2

0 ( ) 20,4 /v v gt m s = + =  

Ví dụ 6:  một vật được ném ngang ở độ cao 20m và lúc chạm đất có v = 25m/s, g = 10m/s2. Tìm 

vận tốc đầu thả vật. 

Hướng dẫn giải: 

2.
2

h
t s

g
= =  

v2 = v0
2 + (g.t )2 2 2

0 ( ) 15 /v v gt m s = − =  

Ví dụ 7: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h = 80m, có tầm ném xa là 120m. Bỏ 

qua sức cản không khí, g = 10m/s2. Tính vận tốc ban đầu và vận tốc của vật lúc chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

2.
4

h
t s

g
= =  

L = v0.t  v0 = 30m/s 2 2

0 ( ) 50 /v v gt m s = + =  

Ví dụ 8: Một người đứng ở độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s2 ném 1 hòn đá theo phương 

ngang. Tính thời gian hòn đá chạm đất?. 

Hướng dẫn giải: 

2.
3

h
t s

g
= =  

Ví dụ 9: Từ một đỉnh tháp cao 80m, một vật nhỏ được ném theo phương ngang với v0 = 20m/s, 

g = 10m/s2. 

a/ Vật chạm đất cách chân tháp bao xa. 

b/ Tính tốc độ chạm đất của vật. 

Hướng dẫn giải: 

a.
2.

4
h

t s
g

= = L = v0.t = 80m/s 

b. 2 2

0 ( ) 50 /v v gt m s= + =  

Ví dụ 10: Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với v = 57,6km/h, g = 10m/s2. Bỏ 

qua ma sát. 

a/ Viết pt gia tốc, vận tốc và pt toạ độ theo thời gian. 

b/ Xác định độ cao cực đại của vật. 

c/ Xác định khoảng thời gian từ khiém đến khi vật rơi trở lạimặt đất. 

d/ Tìm vận tốc của vật khi vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn hệ tọa độ Oy thẳng đứng, gốc tọa độ O tại mặt đất, gốc thời gian lúc bắt đầuém. 

a. pt gia tốc: a = -g = - 10m/s2 
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  v = v0 – gt = 16 – 10t 

  y = v0t – ½ gt2 = 16t – 5t2 

b. Khi vật đạt độ caomax (v = 0 ) 

ta có: v2 – v0
2 = - 2.gh  hmax = 12,8m 

c. y = 16t - 5t2  

Khi ở mặt đất: y = 0  0

3,2

t s

t s

=

=  

a. v = 16 – 10t 

với t = 3,2s thì v = -16m/s 

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Một máy bay, bay ngang với tốc độ v0 ở độ cao h so với mặt đất và thả một vật. 

a) Với h = 2,5 km; v0 = 120m/s. Lập phương trình quỹ đạo của vật, xác định thời gian từ lúc thả 

đến lúc chạm đất, tìm quãng đường L (tầm bay xa) theo phương ngang kể từ lúc thả đến lúc 

chạm đất. 

b) Khi h = 1000m. Tính v0 để L = 1500m. Bỏ qua lực cản không khí. 

Câu 2: Sườn đồi có thể coi là mặt phẳng nghiêng 300 so với mặt phẳng ngang. Từ điểm O trên 

đỉnh đồi người ta ném một vật nặng với tốc độ ban đầu v0 theo phương ngang. 

a) Viết phương trình chuyển động của vật nặng và phương trình quỹ đạo của vậtặng. 

b) Cho v0 = 10m/s. Tính khoảng cách từ chổém đến điểm rơi A trên sườn đồi. 

c) Điểm B ở chân đồi cách O một khoảng OB = 15m. Tốc độ v0 phải có giá trị như thế nào để 

vật rơi quá chân đồi. Lấy g = 10m/s2. 

C. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ởơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian 

chạm đất của vật là 

 A. 
g

h
t

2
= . B. 

g

h
t = . C. ht 2= . D. gt 2= . 

Câu 2: Ở nơi có gia tốc rơi tự gio là g, từ độ cao h so vớimặt đất, một vật được ném ngang với 

tốc độ ban đầu v. Tầm bay của vật là 

 A. L = v. √
ℎ

2𝑔
.  B. L = v. √

ℎ

𝑔
.  C. L = v. √

2ℎ

𝑔
.  D. L = v. √

𝑔

ℎ
. 

Câu 3: Viên bi A khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng lúc, từ mái nhà, bi A được thả rơi không 

vận tốc đầu, bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào 

sau đây đúng? 

    A. Hai viên bi chạm đất cùng lúc.  B. Viên bi A chạm đất trước 

    C. Viên vi B chạm đất trước.   D. Chưa đủ thông tin để trả lời. 

Câu 4: Một vật được ném ngang ở độ cao h so vớimặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và 

lấy g = 10m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng 

    A. 100m.   B. 140m.   C. 125m.  D. 80m. 

Câu 5: Một vật được ném ngang ở độ cao 45m so vớimặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí 

và lấy g = 10m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là 

    A. √3 s.   B. 4,5 s.   C. 9 s.   D. 3 s. 

Câu 6: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2m/s từ độ cao 5m so vớimặt đất. 

Lấy g = 10m/s2. Tầm ném xa của viên bi là 

    A. 2,82m.  B. 1m.   C. 1,41m.  D. 2m. 
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Câu 7: Một viên bi lăn theo cạnh của một mặt bàn nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn 

nó rơi xuống nền nhà, cách mép vàn theo phương ngang 2m. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của viên 

bi khi nó ở mép bàn là 

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

Câu 8: Một máy bay trực thăng cứu trợ bay với vận tốc không đổi vo theo phương ngang ở độ 

cao 1500m so với mặt đất. Biết máy bay chỉ có thể tiếp cận được khu vực cách điểm cứu trợ 2 

km theo phương ngang. Lấy g = 9,8m/s2. Để hàng cứu trợ thả từ máy bay tới được điểm cần 

cứu trợ thì máy bay phải bay với vận tốc bằng 

    A. 114,31m/s.  B. 11, 431m/s.  C. 228,62m/s.  D. 22,86m/s. 

Câu 9: Một vật được ném ngang từ độ cao 45m so vớimặt đất ởơi cố gia tốc rơi tự do g = 

10m/s2 với vận tốc ban đầu 40m/s. Tôc độ của vật khi chạm đất là 

    A. 50m/s.  B. 70m/s.   C. 60m/s.  D. 30m/s. 

Câu 10: Một vật được ném ngang từ độ cao h ở nơi có gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2với vận 

tốc ban đầu vo. Biết sau 2s, véctơ vận tốc của vật hợp với phương ngang góc 30o. Tốc độ ban 

đầu của vật gần nhất giá trị nào sau đây? 

    A. 40m/s.  B. 30m/s.   C. 50m/s.   D. 60m/s. 

BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C A C D D B A A B 
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG II – ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

 

Câu 1: Khi tổng hợp hai lực thành phần có giá đồng quy 𝐹1
⃗⃗  ⃗ và 𝐹1

⃗⃗  ⃗, độ lớn hợp lực 𝐹  của chúng 

    A. không bao giờ bằng độ lớn của hai lực thành phần. 

    B. không bao giờhỏ hơn độ lớn của hai lực thành phần. 

    C. luôn lớn hơn độ lớn của hai lực thành phần. 

    D. luôn thỏamãn hệ thức |F1 – F2| ≤ F ≤ F1 + F2. 

Câu 2: Một cầu thang đang được sử dụng để di chuyển các vật nặng lên xuống theo phương 

thẳng đứng. Dây cáp chịu lưc căng lớn hất khi 

    A. vật được nâng lên thẳng đều.  B. vật được đưa xuống thẳng đều. 

    C. vật được nâng lên nhanh dần.   D. vật được đưa xuống nhanh dần. 

Câu 3: Ba quả cầu đặc bằng chì, bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau, được thả rơi không 

vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống. Biết lực cản của không khí tác dụng vào các quả cầu 

bằng nhau. Khi đó 

    A. quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước.  B. quả cầu bằng sắt rơi chạm đất trước. 

    C. quả cầu bằng gỗ rơi chạm đất trước.  D. ba quả cầu rơi chạm đất cùng lúc. 

Câu 4: Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất luôn 

    A. cùng phương, cùng chiều.    

 B. cùng độ lớn và cùng chiều. 

 C. cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.   

 D. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn. 

Câu 5: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo không phụ thuộc vào yếu tố nào 

sau đây? 

    A. Độ biến dạng của lò xo.   B. Bản chất của chất làm lò xo. 

    C. Chiều dài của lò xo.   D. Khối lượng của lò xo. 

Câu 6: Một vật được ném ngang từ độ cao h so vớimặt đất ởơi có gia tốc rơi tự do g. Khi chạm 

đất, thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng có độ lớn là 

    A.v = 2gh.   B. v = √2𝑔ℎ .  

    C. v = √
2ℎ

𝑔
 .   D. v = 

2𝑔

ℎ
 . 

 

Câu 7: Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất R. Biết 

lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm. Gọi m là khối lượng Trái Đất. Biểu thức xác định vận 

tốc của vệ tinh là: 

    A. v = √
𝐺𝑀

2𝑅
 .   B. v = √

𝐺𝑀

𝑅
 . 

    C. v = 
𝐺𝑀

𝑅
 .   D. v = 

𝑅

𝐺𝑀
 . 

Câu 8: Chất điểm chịu tác dụng của lực có độ lớn là F1 = F2 = 6N. Biết hai lực này hợp với 

nhau góc 150o và hợp lực của chúng có giá trị nhỏ nhất. Giá trị của F1 là 

    A. 2.   B. 4√3.   C. 4.    D. 5. 

Câu 9: Một vật khối lượng 2,5kg đang nằm yên trên mặtt phẳng ngang thì chịu tác dụng của 

lực kéo 15N theo phương ngang và bắt đầu chuyển động. Biết trong 1 phút đầu tiên sau khi 
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chịu tác dụng lực, vật đi được 2700m. Coi lực cản tác dụng vào vật không đổi trong quá trình 

chuyển động. Lực cản tác dụng vào vật bằng 

    A. 11,25.   B. 13,5.   C. 9,75.  D. 15,125. 

Câu 10: Một xe ô tô có khối lượng 1,2 tấn, chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại 

thì đi được quãng đường 96m. Biết quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên gấp 15 lần 

quãng đường xe đi được trong giây cuối. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào xe trong quá trình 

chuyển động chậm dần đều là 

    A. 2500.   B. 1800.   C. 3600.  D. 2900. 

Câu 11: Biết sao Hỏa có bán kính bằng 0,53 bán kính Trái Đất và có khối lượng bằng 0,1 lần 

khối lượng Trái Đất. Một vật có gia tốc rơi tự do ở trên mặtt đất là 9,8m/s2, nếu vật này rơi tự 

do trên sao hỏa thì gia tốc rơi là 

    A. 3,5m/s2.  B. 7,0m/s2.  C. 2,8m/s2.  D. 3,25m/s2. 

Câu 12: Một đoàn tàu hỏa gồm đầu máy nối với hai toa xe A khối lượng 40 tấn rồi nối tiếp với 

toa xe B có khối lượng 20 tấn bằng hai lò xo giống nhau, có độ cứng 150000N/m. Sau khi khởi 

hành 1 phút thì đoàn tàu đạt vận tốc 32,4 km/h. Độ dãn của các lò xo khi đó là 

    A. 4cm và 8cm.  B. 6cm và 4cm. C. 6cm và 2cm. D. 4cm và 2cm. 

Câu 13: Một ô tô có khối lượng 1200kg, đang đứng yên bắt đầu chịu tác dụng cảu lực kéo động 

cơ theo phương song song vớimặt đường nằm ngang thì chuyển động nhanh đần và sau 30 s, 

vận tốc của ô tô đạt 30m/s. Cho hệ số ma sát của xe là 0,2. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn lực kéo của 

động cơ là 

    A. 1200.   B. 2400.   C. 4800.  D. 3600. 

Câu 14: Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 15m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một 

người đi xe đạp trong vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 100kg. Lấy g = 10m/s2. Biết 

tại điểm cao nhất, tốc độ của xe là v =15m/s. Lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm thấp nhất 

gần nhất với giá trịào sau đây? 

    A. 2100.   B. 2800.   C. 3000.  D. 2450. 

Câu 15: Từ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ vo = 2m/s. Sau đó 1s, tại vị trí B có 

cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu v’o. Biết 

AB = 6m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc v’o gần 

nhất với giá trị nào sau đây? 

    A. 15m/s.  B. 10m/s.   C. 12m/s.  D. 9m/s. 

Câu 16: Khi xe buýt tăng tốc đột ngột thì hành khách 

A. dừng lại ngay. 

B. chúi người về phía trước. 

C. ngả người về phía sau. 

D. giữ nguyên tư thế. 

Câu 17: Câu nào sau đây đúng ? 

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được. 

B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được. 

C. Lực làguyênhân duy trì chuyển động của một vật. 

D. Lực làguyênhân làm biến đổi chuyển động của một vật. 

Câu 18: Nếu  một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ 

thu được gia tốc như thế nào? 

A. Lớn hơn.   B.Nhỏ hơn.  C. Không thay đổi.  D. Bằng 0. 
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Câu 19: Một hợp lực 1,0 tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,trong 

khoảng thời gian 2,0s.Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là 

A. 0,5m.   B. 2,0m.  C. 1,0m.   D. 4,0m 

Câu 20: Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250N. 

Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s, thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao 

nhiêu? 

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

Câu 21: Một vật có khối lượng 2,0kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ.Vật 

đi được 80cm trong 0,05s .Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu? 

A. 3,2m/s2 ; 6,4N.    B. 0,64m/s2 ; 1,2N. 

C. 6,4m/s2 ; 12,8N.     D. 640m/s2 ; 1280N. 

Câu 22: Một lực không đổi tác dụng vào một va65tco1 khối lượng 5,0kg làm vận tốc của nó 

tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu? 

A. 15N.   B. 10N.  C. 1,0N.   D. 5,0N. 

Câu 23: Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được 

quãng đường 50m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120km/h thì quãng đường từ lúc 

hãm phanh đến khi dừng lại là bao nhiêu? Giả sử lực hãm trong 2 trường hợp là như nhau. 

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

Câu 24: Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên. Hỏi 

sàn nhà đẩy người đó như thế nào? 

A. Không đẩy gì cả.  B. Đẩy lên.  C. Đẩy xuống.  D. Đẩy sang bên. 

Câu 25: Khi một con gựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làmó chuyển động 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 đất.  D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1 D 6 B 11 A 16 C 21 C 

2 C 7 A 12 C 17 D 22 B 

3 A 8 B 13 D 18 B 23 D 

4 C 9 A 14 D 19 C 24 B 

5 D 10 C 15 C 20 D 25 D 
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