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ĐỀ CƢƠNG ÔN KIỂM TRA HKII 2019-2020 MÔN LÍ 8 

 

A. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC 

1. Công cơ học. 

  Chỉ có công cơ học khi lực tác dụng vào vật và làm vật dịch chuyển theo phương của lực. 

- Công thức tính công: A = F.s = P.h 

Trong đó :  A là công của lực , đơn vị của A là J, 1J=1Nm, 1kJ=1000J. 

  F là lực tác dụng vào vật, đơn vị là N. 

  s là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m (mét). 

2. Công suất 

- Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian (1s) 

- Công thức tính công suất : 
A

t
P  

Trong đó :P  là công suất, đơn vị W (1W =1J/s, 1kW =1000W , 1MW =1000 000W  ). 

         A là công thực hiện, đơn vị J. 

         t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây). 

Ý nghĩa của công suất: Khi nói công suất của máy quạt là 35W có nghĩa là khi hoạt động bình 

thường mỗi giây quạt thực hiện một công là 35J 

3. Cơ năng 

- Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng. 

- Các dạng của cơ năng gồm: 

+ Thế năng: có 2 loại là thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. 

+ Động năng. 

- Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và 

động năng của nó. 

4. Các chất đƣợc cấu tạo nhƣ thế nào? 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. 

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 

- Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. 

- Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. 

5. Nhiệt năng: 
 - Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  

- Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng 

của vật càng lớn. 

- Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng hai cách: 

+ Thực hiện công: 

 Vd: …………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

+ Truyền nhiệt: 

Vd:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………….……………………………. 

- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền 

nhiệt. 

- Nhiệt lượng được kí hiệu bằng chữ Q. - Đơn vị của nhiệt lượng là Jun(J). 
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6. Dẫn nhiệt, Đối lƣu, Bức xạ nhiệt: 
+ Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của cùng một vật hay 

truyền từ vật này sang vật khác. Chất rắn dẫn nhiệt tốt (nhất là kim loại), chất lỏng và chất khí 

dẫn nhiệt kém. Dẫn nhiệt không xảy ra trong chân không. 

VD:................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

+ Đối lƣu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.Đối lưu xảy ra chủ yếu của 

chất lỏng và chất khí , Đối lưu không xảy ra trong chân không. 

VD:................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

+ Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt xảy ra kể cả ở trong chân 

không. 

VD:................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

7. Công thức tính nhiệt lƣợng - Phƣơng trình cân bằng nhiệt: 
- Nhiệt lượng vật thu vào phụ thuộc vào: Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật, chất cấu 

tạo nên vật. 

- Công thức tính nhiệt lƣợng: Qthu = m.c.t = m.c.(t
0

2 – t
0

1)  

     Trong đó: m: khối lượng (kg) 

            c: nhiệt dung riêng (J/kg.K)  

            t = t
0

2 – t
0
1: độ tăng nhiệt độ (t

0
1: nhiệt độ ban đầu, t

0
2: nhiệt độ sau cùng) (

0
C, 

0
K) 

           Q: nhiệt lượng thu vào(J)        

Chú ý: Đơn vị của nhiệt lượng là J hoặc Calo: 1 calo=4,2J; 1J=0,24Calo; 1kJ = 1000J  

* Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền để cho 1kg chất đó tăng thêm 

1
0
C hoặc 1

0
K 

VD: Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K điều này cho biết để 1kg nước tăng thêm 1
0
C thì 

cần cung cấp 1 nhiệt lượng là 4200J. 

* Nguyên lí truyền nhiệt  

+ Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 

+ Sự truyền nhiệt xảy ra tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau. 

+ Nhiệt lượng vật này toả ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào. 
 
- Phƣơng trình cân bằng nhiệt : Qtoả ra  = Qthu vào. 
Trong đó nhiệt lƣợng toả ra: 
Qtỏa = m.c.  t = m.c.(t

0
1 – t

0
2)  Biết:  t = t

0
1 – t

0
2: độ giảm nhiệt độ(t

0
1: nhiệt độ ban đầu, t

0
2: 

nhiệt độ sau cùng) 

B.CÂU HỎI LÝ THUYẾT: 

Câu 1. Khi nào có công cơ học? Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức và 

nêu rõ ý nghĩa, đơn vị các đại lượng trong công thức?  

Câu 2. Công suất là gì? Viết công thức tính công suất và nêu rõ ý nghĩa, đơn vị các đại lượng 

trong công thức? Em hiểu thế nào khi nói công suất của một máy là 2000W? 

Câu 3. Khi nào vật có cơ năng? Nêu tên các dạng của cơ năng và cho biết các dạng cơ năng phụ 

thuộc vào yếu tố nào? Mỗi dạng cho 1 ví dụ minh họa? 

Câu 4. Các chất được cấu tạo như thế nào?  

Câu 5. Nhiệt năng là gì? Khi nhiệt độ tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao? Nhiệt 

lượng là gì?  

Câu 6. Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Mỗi cách cho 1 ví dụ? 
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Câu 7. Có mấy cách truyền nhiệt? Định nghĩa mỗi cách truyền nhiệt và cho biết đó là cách truyền 

nhiệt chủ yếu của chất nào? Cho VD? 

Câu 8. Nhiệt dung riêng là gì? Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K có nghĩa là gì? 

Câu 9. Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu rõ ý nghĩa, đơn vị các đại lượng có trong công 

thức? 

Câu 10. Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt? 

 
C. BÀI  TẬP TỰ LUẬN :  
Câu 1:  Để nâng được một vật nặng lên cao 150cm, bạn Nam phải thực hiện 1 công là 320J. 

a. Tính khối lượng của vật nặng? 

b. Tính công suất của bạn Nam và cho biết ý nghĩa của số công suất đó? Biết thời gian để đưa vật 

lên cao là 1 phút. 

 Câu 2: Một người công nhân  nâng một vật nặng có khối lượng 50kg lên cao 5m. Hãy tính công 

suất của người công nhân và cho biết ý nghĩa của số công suất đó?  Biết thời gian đưa vật lên cao 

là 0,4 phút. 

Câu 3: Một cần cẩu có công suất 1500W, khi hoạt động bình thường thì để nâng một thùng hàng 

lên cao 9m, cần cẩu phải mất 0,8 phút. Tính khối lượng thùng hàng? 

Câu 4: Hãy vận dụng kiến thức về thuyết cấu tạo chất để giải thích các hiện tượng sau: 

a. Từ từ cho 1 thìa nhỏ muối vào 1 cốc đựng đầy nước, tại sao nước không tràn ra ngoài?  

b. Tại sao đường lại tan vào nước nóng nhanh hơn nước lạnh? 

c. Tại sao khi mở 1 lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây, cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa? 

d. Tại sao bỏ một cục đường phèn trong một cốc nước. Đường chìm xuống đáy cốc. Một lúc sau, 

nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt? 

Câu 5: Hãy vận dụng kiến thức về các hình thức truyền nhiệt để giải thích các hiện tượng sao? 

a. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng lại ấm hơn mặc một áo dày? 

b. Tại sao về mùa lạnh sờ vào miếng đồng ta cảm thấy lạnh hơn khi sờ vào miếng gỗ? Có 

phải nhiệt độ của đồng thấp hơn của gỗ hay không? 

c. Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo có màu sáng mà không mặc áo màu sẫm tối? 

d. Tại sao trong các ấm đun nước bằng điện, dây đốt nóng (dây đun) thường đặt ở đáy ấm? 

e. Để pha một ít nước sôi vào nước lạnh nhanh nhất thì người ta thường đổ nước lạnh vào nước 

sôi hay ngược lại? Tại sao? 

Câu 6: Một vật có nhiệt độ ban đầu là t1 = 20
0
C khi nhận nhiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng 

lên 32
0
C. Nếu ban đầu vật ấy nhận nhiệt lượng 2Q thì nhiệt độ của vật tăng lên bao nhiêu? (44

0
C) 

 Câu 7: Một thỏi thép nặng 12 kg đang có nhiệt độ 20
0
C. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 

J/kg.K. Nếu khối thép này nhận thêm một nhiệt lượng 44 160 J thì nhiệt độ của nó tăng lên đến 

bao nhiêu? ( 28
0
C )                                

Câu 8: Một lượng nước đựng trong bình có nhiệt độ ban đầu 25
0
C, sau khi  nhận nhiệt lượng 

787,5 kJ thì nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K. Hãy tính thể tích nước 

trong bình? ( biết 1 lít nước tương ứng 1kg).  ( 2,5 l ) 

Câu 9: Một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và 

nước là 24
0
C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4 200 J/kg.K. Hãy tính 

nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm?     

Câu 10: Trộn nước đang ở nhiệt độ 24
0
C với nước đang ở nhiệt độ 56

0
C. Biết khối lượng của hai 

lượng nước bằng nhau. Hãy tính nhiệt độ của nước khi đã ổn định?   ( 40
0
C ) 

Câu 11. Để xác định nhiệt dung riêng của kim loại người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g 
nước ở 13

0
C và một thỏi kim loại có khối lượng 400g được nung nóng đến 100

0
C. Nhiệt độ của 
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nước trong nhiệt lượng kế nóng lên đến  20
0
C. Hãy tìm nhiệt dung riêng của kim loại (bỏ qua sự 

mất mát nhiệt để làm nóng nhiệt lượng kế và tỏa ra không khí) 
Câu 12. Bỏ 100g đồng ở 120

0
C vào 500g nước ở 25

0
C. Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng 

nhiệt? Biết NDR của nước 4200J/kgK, đồng là 380J/kgK. 

 

Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt! 

----------Hết----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


