
 

 

                      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2020-2021 
I. Lý thuyết: 
 Câu 1: Công thức về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai 

đầu dây dẫn:    
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Câu 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm. 

- Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây 

dẫn đó. Trị số 
I

U
R   không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó. 

- Kí hiệu                            ,đơn vị   ( Ôm) 

- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 

hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây” 

 

Công thức: 
R

U
I    Với:  

 

Câu 3: Đoạn mạch nối tiếp: 

- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:  I=I1=I2 

- Hiệu điện   giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở 

thành phần: U=U1+U2 

- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành: 

Rtđ=R1+R2 

- Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở 

tỷ lệ thuận với điện trở điện trở đó 
U R1 1
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Câu 4: Đoạn mạch song song: 

- Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch 

rẽ: I=I1+I2  

- Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch 

rẽ. U=U1=U2  

- Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các nghịch đảo 

điện trở các đoạn mạch rẽ: 
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- Hệ quả: Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở 

đó: 
I R1 2

I R2 1
  

Câu 5: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây:  

- Hai dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì 1
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- Hai dây dẫn có cùng cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì  1

2
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I: Cường độ dỏng điện (A) 

U: Hiệu điện thế (V) 

R: Điện trở ( ) 

 



 

 

- Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện của 

dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. 

- Công thức điện trở :  R
S

 
l

  Trong đó: R là điện trở, có đơn vị là . 

                                                                  l là chiều dài dây, có đơn vị là m. 

                                                                  S là tiết diện dây, có đơn vị là m
2
 

                                                                là điện trở suất, có đơn vị là .m. 

 

* Ý nghĩa của điện trở suất: Điện trở suất của một chất có trị số bằng điện trở của một 

đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m
2
. 

VD: Điện trở suất của Đồng có ý nghĩa 

gì?.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

……………………... 

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt và ngược lại. 

Câu 6: Công suất điện. 

- Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là 

công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường. 

VD: Trên một bóng đèn có ghi 220V – 100W nghĩa là: 220V là hiệu điện thế định mức 

của đèn, cho biết hiệu điện thế để đèn hoạt động bình thường là 220V. 100W là công suất 

điện định mức của bóng đèn, cho biết khi đèn hoạt động bình thường sẽ có công suất là 

100W.   

- Coâng suaát ñieän trong moät ñoïan maïch baèng tích hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu 

ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän qua noù. 

 

Công thức:  P=
R

U
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2..      với:  

 

 

Câu 7: Điện năng – Công của dòng điện: 
- Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng 

lượng dòng điện được gọi là điện năng. 

- Nêu các ví dụ điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. 

+ Điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. 

+ Điện năng biến đổi thành động năng và nhiệt năng. 

- Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa 

thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó. 

 

Công thức:  A = P.t = U.I.t   với: 

 

 

 

Số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng đã sử dụng. Mỗi số đếm trên 

công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kilôoat giờ (kW.h).  1 kW.h = 3 600 

000J = 3 600kJ 

A: công dòng điện (J) 

P: công suất điện (W) 

t: thời gian (s) 

U: hiệu điện thế (V) 

I: cường độ dòng điện (A) 

 

P: công suất điện (W) 

U: hiệu điện thế (V) 

I: cường độ dòng điện (A) 



 

 

 

II. BÀI TẬP 
Câu 1:  Một dây dẫn có điện trở là 50 được mắc vào hiệu điện thế 25V. 

a. Tính cường độ dòng điện qua dây dẫn. 

b. Nếu muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng thêm 0,2A thì hiệu điện thế đặt 

vào 2 đầu dây khí đó là bao nhiêu?  

Câu 2: Cho mạch điện mắc như sơ đồ hình vẽ sau. Biết R1 = 60 , R3 = 20 . Hiệu điện 

thế ở giữa hai đầu AB là 14,4 V, số chỉ của ampe kế là 0,2A 

 a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch? 

 b) Tính điện trở R2? 

 c) Tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện ở mỗi điện trở? 

 
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 10 , R2 = 20 , R3 = 15 .  

a. Khi khóa K đóng, số chỉ ampe kế là 1,5A. Hãy tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi 

điện trở và nguồn điện? 

b. Nếu hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn là 30V, tìm số chỉ của ampe kế khi khóa 

k mở ?  

 
 

Bài 4: Người ta dung dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,2mm
2
 làm một biến trở có con 

chạy. Biết điện trở lớn nhất của biến trở là 40 Ω. 

a. Tính chiều dài của dây hợp kim nicrom cần dùng. Cho điện trở suất của hợp kim 

nicrom là 1,1.10
-6

 Ω.m. 

b. Dây điện trở của biến trở được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 

1,5cm. Tính số vòng dây của biến trở này. 

Bài 5: Một dây nhôm dài l1 = 200m và tiết diện S1 = 1mm
2
 thì có điện trở là R1 = 5,6Ω. 

Hỏi một dây dẫn khác cùng làm bằng nhôm có tiết diện S2 = 2mm
2
 và điện trở R2 = 

16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu? 

Bài 6: Một bóng đèn có ghi 220V – 100W được thắp sang liên tục với hiệu điện thế 

220V trong 6 giờ.  

a. Hãy cho biết ý nghĩa các số ghi trên bóng đèn? 

b. Tính cường độ dòng điện qua đèn khi đó? 

c. Tính điện năng mà bóng đèn này tiêu thụ trong 1 ngày? 

d. Tính số tiền phải trả cho việc sử dụng bóng đèn trên trong 1 tháng (30 ngày)? 

A 



 

 

Câu 7: Dây điện trở của một bếp điện làm bằng nicrom có điện trở suất 1,1.10
-6

Ωm , 

chiều dài 4,5m; tiết diện 0,05mm
2
. 

a. Tính điện trở của dây. 

b. Bếp được sử dụng ở hiệu điện thế U = 220V và dùng để đun sôi 2l nước ở 30
0
c. Hãy 

tính thời gian để đun sôi nước? biết hiệu suất của bếp là 85%.  

c. Tính số đếm của công tơ điện và số tiền phải trả cho việc sử dụng bếp điện trên để đun 

nước trong 30 ngày? Biết giá 1kwh = 1500đ 

- Xem lại các bài tập 6.12; 6,14; 9.10; 9.11; 12.3; 12.5; 13.6; 13.11; 16-17.12; 16-

17.13; 16-17.14 Sách bài tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


