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NĂM HỌC 2020-2021 
I. LÝ THUYẾT 

1. Chuyển động cơ học. 

- Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác (vật mốc) theo thời gian gọi là chuyển động 

cơ học (gọi tắt là chuyển động) 

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

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

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

- Một vật có thể chuyển động so với vật mốc này nhưng đứng yên so với vật mốc khác. Vì 

vậy chuyển động và đứng yên có tính tương đối. 

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

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

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

- Các dạng chuyển động thường gặp: Chuyển động thẳng và chuyển động cong. 

2. Vận tốc. 

- Vận tốc là độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian (1h, 1 phút, 1s). Độ lớn 

vận tốc cho biết sự nhanh chậm của chuyển động. 

- Vận tốc của xe ôtô là 50km/h, điều đó cho biết trong 1h ôtô đi được quãng đường dài 

50km. 

- Công thức tính vận tốc:   V
t

s
  

                                                    

          Với :       s : độ dài quãng đường đi được (m); (km) 

                         t : thời gian để đi hết quãng đường đó (s); (phút); (h) 

                         V: vận tốc của vật (m/s); (km/h) 

 

3. Chuyển động đều và chuyển động không đều.  

- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. 

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

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

- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn luôn thay đổi theo thời 

gian.  

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

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

- Công thức tính vận tốc của chuyển động không đều : Vtb=
t

s
 

           Với :      s : độ dài quãng đường đi được (m); (km) 

                         t : thời gian để đi hết quãng đường đó (s); (h) ; (phút) 

                         Vtb: Tốc độ của vật (m/s); (km/h) 

- Cách tính vận tốc trung bình trên nhiều quãng đường khác nhau. 

          Vtb=
321

321

ttt

sss




 

 



- Một xe máy chuyển động từ Bà Rịa đến Vũng Tàu với vận tốc 45km/h, vận tốc đó là vận 

tốc gì? Vận tốc đó có ý nghĩa gì?   

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

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

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

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

 

4. Biểu diễn lực. 

- Lực là một đại lượng véc tơ vì lực không những có độ lớn mà còn có phương và chiều.  

- Véctơ lực (F); Cường độ lực (F). 

- Để biểu diễn một véctơ lực, ta dùng một mũi tên: 

  + Gốc của mũi tên là điểm đặt của lực. 

  + Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực. 

  + Độ dài của mũi tên biểu thị độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước.  

5. Sự cân bằng lực _ Quán tính. 

- Hai lực cân bằng là hai lực có cùng một điểm đặt, có cường độ bằng nhau, phương nằm 

trên cùng một đường thẳng nhưng ngược chiều nhau. 

- Dưới tác dụng của các lực cân bằng , một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên; Vật 

đang chuyển động thẳng đều sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

- Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật (như trên) gọi là quán tính. 

- Vì có quán tính nên khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột 

được. 

6. Lực ma sát. 

- Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.  

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

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

 

- Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của một vật khác.  

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

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

- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác.  

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

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

- Chú ý : cường độ của lực ma sát trượt lớn cường độ của lực ma sát lăn. 

- Lực ma sát có thể có hại hoặc có thể có ích (có hại thì làm giảm ma sát; có lợi thì làm tăng 

ma sát). 

+ Cách tăng ma sát: Tăng độ nhám bề mặt tiếp xúc, thay đổi chất liệu tiếp xúc như cao su, 

nhựa… để tăng ma sát. 

+ Cách giảm ma sát: Tra dầu mỡ thường xuyên để làm giảm ma sát, thay ma sát trượt bằng 

ma sát lăn. 

II. BÀI TẬP. 

 Làm lại các bài tập: 2.9; 2.13; 2.15; 3.6 ; 3.7 ; 3.9; 3.12; 4.5; 4.10; 5.5; 5.6; 5.14 ; 6.4 

; 6.5 ; 6.11 /SBT. 

Bài 1: Một người đi xe đạp, đi hết quảng đường thứ nhất dài 1km hết 5 phút và đoạn đường 

thứ hai dài 500m trong 120s rồi dừng hẳn.  

a. Hỏi trên đoạn đường nào người đó đi nhanh hơn? 

b. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đưòng? 



Bài 2: Hai người đi xe đạp. Người thứ nhất đi quãng đường 3000m với vận tốc12km/h . 

Người thứ hai đi quãng đường 7,5km với vận tốc 4m/s. 

 a) Tính thời gian để hai người đi hết quãng đường trên? 

 b) Nếu hai người cùng khởi hành cùng một lúc và tại một vị trí thì sau 15 phút hai 

người cách nhau bao nhiêu km? 

Bài 3: Lúc 7h, hai ô tô cùng xuất phát từ hai thành phố A và B cách nhau 300km. ôtô thứ 

nhất đi từ A với vận tốc 50km/h, ôtô thứ hai đi từ B với vận tốc 750m/phút  ngược chiều 

nhau. Hỏi : 

a. Xe ô tô nào đi nhanh hơn?  

b. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km? 

Bài 4: Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12km/h, nửa quãng 

đường còn lại đi với vận tốc v2 = 6km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng 

đường? 

Bài 5: Cho vật có khối lượng 3,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Hãy biểu diễn các vevtơ 

lực tác dụng lên vật. (Tỉ lệ xích tự chọn) 

Bài 6: Một xà lang có khối lượng 1,5 tấn. Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật bằng các 

vectơ lực: 

- Trọng lực. 

- Lực kéo xà lang có độ lớn 17500N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải. 

(Tỉ lệ xích 1cm là 5000N) 

Bài 7: Dựa vào quán tính hãy giải thích các hiện tượng sau: 

a. Để thủy ngân trong bầu nhiệt kế hạ xuống, người ta thường giữ chặt một đầu nhiệt kế 

và vẩy mạnh. 

b. Khi tra cán búa, người ta thường gõ cán búa xuống nền nhà cứng. 

c. Hành khách ngồi trên xe thường bị nghiêng người sang trái khi xe đột ngột rẽ phải. 

d. Vận động viên nhảy cao lúc tiếp đất chân đều khuỵu xuống. 

e. Để làm sạch bụi trên áo khoác, bạn Nam cầm chặt cổ áo và giũ mạnh. 

Bi 8: Trong các trường hợp sau, ma sát đó là ma sát gì? Lợi hay hại? 

a. Ma sát giữa bàn tay với vật giữ trên tay. 

b. Ma sát giữa 2 má phanh với vành bánh xe. 

c. Ma sát giữa trục quạt bàn với ổ trục. 

d. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường khi xe chạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


