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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HKI MÔN VẬT LÍ 8 

NĂM HỌC : 2020 – 2021 

 

I. LÝ THUYẾT 

1. Chuyển động cơ học là gì? Vì sao nói chuyển động hay đứng yên chỉ mang tính chất tƣơng đối? 

Cho ví dụ minh họa. 

Trả lời:  

- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động 

cơ học.  

- Chuyển động hay đứng yên chỉ mang tính chất tương đối vì một vật có thể là chuyển động đối với vật 

này nhưng lại đứng yên so với vật khác.  

- Ví dụ: ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. Vận tốc là gì? Công thức tính Vận tốc? 

Trả lời:  

- Vận tốc được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Độ lớn của  tốc độ 

cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động 

                                                   s 

- Công thức tính vận tốc: v   =                  (m/s); (km/h) 

                                                   t 

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

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

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

                         Đơn vị vận tốc là : m/s hoặc km/h. 

- Chú ý: 1m/s = 3,6 km/h 

3. Thế nào 2 lực cân bằng? Nêu kết luận về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật?  Khái niệm 

quán tính? 

Trả lời:  

- Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, cùng phương, 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 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. 

4. Áp lực là gì ? Áp suất (chất rắn) là gì? Công thức tính áp suất? 

Trả lời:  

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.  

- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.  

       
F

p
S

    (N/m
2
) hoặc (Pa) 

                                        F: áp lực (N)   

                      Với:           S: diện tích bị ép ( m
2
)  

                                        p : áp suất (N/m
2
) 

- Đơn vị của áp suất là Paxcan (Pa) : 1Pa = 1N/m
2
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5. Nêu đặc điểm và công thức của áp suất chất lỏng. 

Trả lời:  

- Chất lỏng gây áp suất theo mọi hướng lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.  

- Công thức tính áp suất chất lỏng tại 1điểm bất kì trong lòng chất lỏng đứng yên.  

                                                      h : độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng (m) 

        p = h . d ( N/m
2
 )       Với:   d : trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m

3
 ) 

                                                      p : áp suất ( N/m
2
 ) 

   

6. Nguyên tắc bình thông nhau là gì? Nêu cấu tạo và viết công thức máy nén thủy lực ? 

Trả lời:  

- Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mực mặt thoáng ở các nhánh khác nhau đều ở 

cùng một độ cao.  

- Cấu tạo: gồm 2 xilanh, một to, một nhỏ được nối thông với nhau, trong có chứa chất lỏng (thường là dầu). 

Hai xilanh được đậy kín bằng hai pittông. 

- Công thức của máy dùng thủy lực: 

1

2

1

2

S

S

F

F
  

                                Trong đó: F1 là lực tác dụng ở pittông nhỏ. 

                                                 F2 là lực tác dụng ở pittông lớn. 

               S1 là diện tích pittông nhỏ. 

        S2 là diện tích pittông lớn. 

7. Đặc điểm của áp suất khí quyển ? Nêu đƣợc thí nghiệm chứng tỏ đƣợc sự tồn tại của áp suất khí 

quyển. 

Trả lời:  

- Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương. Càng lên cao 

áp suất khí quyển càng giảm.  

- Thí nghiệm chứng tỏ được sự tồn tại của áp suất khí quyển :……………………………………………… 

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

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

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

8. Lực đẩy Ac-si-met là gì? Công thức tính lực đẩy Ac-si-met? Một vật nhúng vào chất lỏng, khi nào 

vật nổi, chìm, hay lơ lửng trong chất lỏng ? 

Trả lời:  

- Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng 

của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ  

  FA = d . V    (N)                   d : trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m
3
 ) 

                                 Với:       V : thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m
3
 ) 

                                                FA: Lực đẩy Acsimet (N) 

- Nhúng một vật vào chất lỏng ta có: 

 + Vật chìm xuống khi lực đẩy  Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật (FA< P) 

 + Vật nổi lên khi lực đẩy  Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật (FA> P) 

      + Vật lơ lửng khi lực đẩy  Ác-si-mét bằng trọng lượng của vật (FA= P) 
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II- BÀI TẬP: 

Câu 1: Một người đi xe máy từ A đến B dài 88,5km. Biết rằng trong 1 giờ 45 phút đầu xe chạy với vận 

tốc 30km/h. Trong quãng đường còn lại xe chạy với vận tốc 10m/s. 

a. Vận tốc của xe trong từng quãng đường có nghĩa là gì? 

b. Tính độ dài quãng đường đầu. 

c. Tính thời gian đi hết quãng đường còn lại. 

d. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường. 

Câu 2: Một người có khối lượng 65kg, diện tích của mỗi bàn chân là 75cm
2
. 

a. Hãy so sánh áp lực và áp suất mà người đó tác dụng lên sàn nhà khi đứng một chân và hai chân? 

b. Nếu muốn tạo ra một áp suất 45000N/m
2
 khi đứng bằng cả hai chân thì người đó phải cầm thêm một 

vật nặng có khối lượng là bao nhiêu kg? 

Câu 3: Một thùng cao 2,4m đựng đầy nước.Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy 

thùng 0,8m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 kg/m
3
.  

Câu 4: Một máy nén thủy lực có diện tích của pittông lớn gấp 60 lần diện tích của pittông nhỏ. Vậy muốn 

nâng một vật có khối lượng 1,5 tấn thì cần phải tác dụng vào pittông nhỏ một lực là bao nhiêu? 

Câu 5: Một vật được mốc vào lực kế, khi vật ở trong không khí thì lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm hoàn 

toàn trong nước, lực kế chỉ 3.6N. Biết trọnglượng riêng của nước là 10000N/m
3
. Thể tích của vật nặng là 

bao nhiêu? 

Câu 6: Treo một vật vào một lực kế trong không khí lực kế chỉ 40,5N. Vẫn treo vật bằng lực kế  nhưng 

nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì số chỉ lực kế giảm đi 15N. 

a) Tính thể tích của vật. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m
3
 

b) Tìm trọng lượng riêng của chất làm vật.  

Câu 7: Thể tích của một miếng sắt là 2dm
3
. So sánh lực đẩy Ácsimét tác dụng lên miếng sắt khi nó được 

nhúng chìm trong nước, trong rượu. Cho biết trọng lượng riêng của nước là dnước = 10000N/m
3
; trọng 

lượng riêng của rượu là drượu = 7900N/m
3
 

Câu 8: Hãy vận dụng kiến thức về áp suất chất rắn, lỏng, khí để giải thích các hiện tượng sau: 

a. Lưỡi dao, lưỡi kéo sau khi mài thường sắc (bén) hơn? 

b. Tại sao để đi qua đoạn đường lầy lội mà không bị lún, người ta thường đặt một tấm ván trên đường 

rồi đi qua? 

c. Tại sao khi lặn càng sâu xuống nước cảm giác tức ngực càng tăng? 

d. Tại sao trên nắp ấm trà thường có 1 lổ nhỏ? 

e. Tại sao khi đục lổ trên hộp sữa đặc ta thường phải đục 2 lổ? 

*******************Hết**************************** 

Chúc các em ôn tập và làm bài kiểm tra thật tốt ! 

 

   

 

 


