
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
 

§23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 
 
I. Động lượng:  Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc �⃗� là đại lượng được xác định bởi 

công thức


p = m


v . Đơn vị: kgm/s hoặc N.s. 

 *TH hệ nhiều vật: i i ip p m v    
 

 Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng 

lên vật trong khoảng thời gian đó: tFp 


.  

 
II.Định luật bảo toàn động lượng: 
1. Hệ cô lập - Hệ kín:Một hệ vật gọi là hệ kín nếu chỉ có các vật trong hệ tương tác lẫn nhau (gọi là nội lực)mà không có 
tác dụng của những lực từ bên ngoài (gọi là ngoại lực), hoặc nếu có thì phải triệt tiêu lẫn nhau. 
2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập:  

 Động lượng của một hệ cô lập là đại lượng bảo toàn.


1p + 


2p + … + 


np  = 


p không đổi 

3. Các loại va chạm: 

Va chạm mềm: sau khi va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc 


v . 

 Biểu thức: 


 vmmvmvm )(.. 212211  

Va chạm đàn hồi: sau khi va chạm 2 vật chuyển động với vận tốc mới là:
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 Biểu thức: 
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4. Chuyển động bằng phản lực: 

 Biểu thức: 


 0.. VMvm


 v
M

m
V .  

 Trong đó: m,


v  – khối lượng khí phụt ra với vận tốc v  

  M, 


V  – khối lượng M của tên lửa chuyền động với vận tốc 


V sau khi đã phụt khí. 
 

§24: Công – Công suất 
 
1. Công: 
Khi lực �⃗� không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của 
lực góc  thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức s osA F c   
 + Với 00 90   thì A>0: công phát động. 

 + Với 0 090 180  thì A<0: công cản. 

2. Công suất:Công suấtlà đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian: P = .
A

F v
t
  

 
§25, 26: Động năng – Thế năng 

 
I. Động năng: Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng (kí hiệu Wđ) mà vật 

đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức: 2..
2

1
vmwĐ   

 Định lí động năng: Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công:  

  2 2
2 1 2 1

1 1W W . . . .
2 2d dA W m v m v       

II. Thế năng: 
1. Thế năng trọng trường:Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ 
thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường: hgmW t ..  



 Trong đó:  m: khối lượng của vật (kg) 
  h: độ cao của vật so với gốc thế năng (m) 
  g: gia tốc trọng trường, g= 9,8 (m/s2) 
 Định lí thế năng: Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công của trọng lực của vật có 
giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M và tại N: 
  A=W=Wt1 – Wt2 =mgh1 – mgh2 
 Công của trọng lực bằng độ giảm thế năng của vật. 
 Nếu vật chuyển động từ cao xuống thấp A>0: Công trọng lực là công phát động, thế năng của vật giảm. 
 Khi vật chuyển động từ thấp lên cao A<0: Công trọng lực là công cản, thế năng của vật tăng. 
 Nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì công thức thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z 
là: Wt=mgz 
 Chú ý: Công của trọng lực không phụ thuộc dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối. 
 
2. Thế năng đàn hồi:Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. 

  𝑊 = 𝑘(∆𝑙)  

 Định lí thế năng: Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi. 

  𝐴 = ∆𝑊 = 𝑘(∆𝑙 ) − 𝑘(∆𝑙 )  

 Khi lò xo giảm biến dạng A>0: Công lực đàn hồi là công phát động, thế năng của vật giảm. 
 Khi lò xo tăng biến dạng thì A<0: Công lực đàn hồi là công cản, thế năng vật tăng. 
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§23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 
 
Bài 1. Một viên đạn đang bay ngang với vận tốc 100 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng là m1 = 8 kg; m2 = 4 kg. 
Mảnh nhỏ bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 225 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm độ lớn và hướng của vận 
tốc của mảnh lớn. 
Bài 2. Một viên đạn có khối lượng m = 10 g đang bay với vận tốc v1 = 1000 m/s thì gặp bức tường. Sau khi xuyên qua 
bức tường thì vận tốc của viên đạn còn lại là v2 = 400 m/s. Tính độ biến thiên động lượng và lực cản trung bình của bức 
tường lên viên đạn. Biết thời gian xuyên thủng tường là 0,01 s. 
 

§24: Công – Công suất 
 
Bài 1. Một vật có khối lượng m = 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một 
lực không đổi F = 70 N dọc theo đường dốc chính. Biết hệ số ma sát là 0,05. lấy g = 10 m/s2. Hãy xác định các lực tác 
dụng lên vật và công do từng lực thực hiện khi vật di chuyển được một quãng đường s = 2 m. 
Bài 2. Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do từ độ cao h = 10 m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g=10 m/s2. Hỏi 
sau thời gian 1,2 s trọng lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu? Tính công suất trung bình của trọng lực trong thời 
gian 1,2 s và công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm t = 1,2 s. 
 

§25, 26, 27: Động năng – Thế năng 
 
Bài 1. Một viên đạn khối lượng 50 g bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s. 
 a) Viên đạn đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4 cm. Xác định lực cản (trung bình) của gỗ lên viên 
đạn. 
 b) Trường hợp tấm gỗ đó chỉ dày 2 cm thì viên đạn chui qua tấm gỗ và bay ra ngoài. Xác định vận tốc của đạn lúc ra 
khỏi tấm gỗ. 
Bài 2. Một đoàn tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang. Tàu hãm 
phanh đột ngột và bị trượt trên một quãng đường dài 160 m trong 2 phút trước khi dừng hẵn. 
 a) Trong quá trình hãm động năng của tàu đã giảm bao nhiêu? 
 b) Lực hãm được coi như là không đổi. Tìm lực hãm và công suất trung bình của lực hãm này. 
Bài 3 Một ôtô có khối lượng 1600 kg đang chạy với vận tốc 50 km/h thì người lái thấy một vật cản trước mặt, cách 
khoảng 15 m. Người lái xe tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ôtô là không đổi và bằng 1,2.104 N. Hỏi xe có 
kịp dừng tránh khỏi đâm vào vật cản không? 
Bài 4. Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản 
không khí. Lấy g=10 m/s2. Tính:  
 a) Độ cao cực đại mà vật đạt được. 
 b) Độ cao mà ở đó thế năng bằng nửa động năng và vận tốc của vật ở độ cao đó. 
Bài 5. Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và thế năng tại vị trí đó bằng Wt1 = 600 J. 
Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = - 900 J. 
 a) Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất? 



 b) Xác định vị trí ứng với mức 0 của thế năng đã chọn và tìm vận tốc của vật khi đi qua vị trí này. 
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Câu1: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật 
trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? Cho g = 9,8 m/s2. 

A. 5,0 kg.m/s. B. 10 kg.m/s.        C. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. 

Câu 2: Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động lượng được bảo 
toàn. Vận tốc súng là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 3: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có 
cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: 
 A.v1 = 0 ; v2 = 10m/s B. v1 = v2 = 5m/s C.v1 = v2 = 10m/s D.v1 = v2 = 20m/s 
Câu 4: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của 
súng là: 
 A.6m/s B.7m/s C.10m/s D.12m/s 
Câu 5: Viên bi A có khối lượng m1= 60g chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s va chạm vào viên bi B có khối lượng m2 = 

40g chuyển động ngược chiều với vận tốc . Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Vận tốc viên bi B là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 6: Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lượng của vật là: (g=10m/s2) 
 A. 2 kg.m/s  B. 1 kg.m/s  C. 20 kg.m/s  D. 10 kg.m/s 
Câu 7:Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn (không bao gồm khối lượng nhiên liệu) đang chuyển động với vận tốc v = 
100m/s thì phụt ra phía sau một lượng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chưa phụt là v1 = 400m/s. Sau khi 
phụt khí vận tốc của tên lửa có giá trị là: 
 A. 200 m/s.  B. 180 m/s.  C. 225 m/s.   D. 250 m/s 
Câu 8: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? 
 A.Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 
 B.Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 
 C.Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. 
 D.Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 
 
 Dùng dữ liệu sau để trả lời câu 9 đến 12 
Hai vật có khối lượng m1 = 1kg và m2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3m/s và v2=1m/s. Độ lớn và hướng động 
lượng của hệ hai vật trong các trường hợp sau là: 
Câu 9: 𝑣⃗ và 𝑣⃗cùng hướng: 
 A. 4 kg.m/s.  B. 6kg.m/s.  C. 2 kg.m/s.  D. 0 kg.m/s. 
Câu 10: 𝑣⃗ và 𝑣⃗cùng phương, ngược chiều: 
 A. 6 kg.m/s. B. 0 kgm/s. C. 2 kg.m/s. D. 4 kg.m/s. 
Câu 11: 𝑣⃗ vuông góc với 𝑣⃗: 

A. 3 2 kg.m/s. B. 2 2 kg.m/s. C. 4 2 kg.m/s. D. 3 3 kg.m/s. 
Câu 12: 𝑣⃗ hợp với 𝑣⃗ góc 1200: 

A. 2 2  kg.m/s và hợp với 𝑣⃗ góc 450. B. 3 3 kg.m/s và hợp với 𝑣⃗ góc 450. 

C. 2 2 kg.m/s và hợp với 𝑣⃗ góc 300. D. 3kg.m/s và hợp với 𝑣⃗ góc 600. 
Câu 13: Một tàu chạy trên sông theo đường thẳng kéo một xà lan chở hàng với một lực không đổi F=5.103N. Lực thực 
hiện một công A = 15.106J thì xà lan rời chỗ theo phương của lực được quãng đường: 
 A. 6km. B. 3km. C. 4km. D. 5km. 
Câu 14: Một vật có khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương nằm ngang bởi 
một lực không đổi F = 50N dọc theo đường dốc chính. Vật dời được quãng đường s=1,5m. Các lực tác dụng lên vật và 
công của các lực là: 

A. Lực kéo F = 50N, công A1 = 75J; trọng lực P, công A2 = 22,5J. 
B. Lực kéo F = 50N, công A1 = 75J; trọng lực P, công A2 = - 22,5J. 
C. Lực kéo F = 50N, công A1 = - 75J; trọng lực P, công A2 = 22,5J. 
D. Lực kéo F = 50N, công A1 = 75J; trọng lực P, công A2 = - 45J. 

Câu 15: Bắn một viên đạn khối lượng m = 10g với vận tốc v vào một túi cát được treo đứng yên có khối lượng M = 1kg. 
Va chạm là mềm, đạn mắc vào trong túi cátvà chuyển động cùng với túi cát.Sau va chạm, túi cát được nâng lên độ cao h = 
0,8m so với vị trí cân bằng ban đầu. Vận tốc của đạn: 
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a. 200m/s. B. 400m/s. C. 300m/s. D. 600m/s. 
Câu 16: Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 s. Công và công suất của 
người ấy là (lấy g = 10 m/s2) 
 A. A = 1200 J, P = 60 W.   B. A = 800 J, P = 400 W.   
 C. A = 1600 J, P = 800 W.   D. A = 1000 J, P = 600 W 
Câu 17: Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc có khối lượng m2 
= 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5m. Coi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/s2. 
Lực cản của đất là 
 A. 628450 N.  B. 250450 N.  C. 318500 N.  D. 154360 N.  
Câu 18: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: 
 A. Động năng tăng, thế năng tăng. B. Động năng tăng, thế năng giảm. 
 C. Động năng giảm, thế năng giảm. D. Động năng giảm, thế năng tăng. 

 

Bài tập Bổ sung 

 
Bµi 1: Mét qu¶ bãng cã khèi lîng m=300g va ch¹m vµo têng vµ n¶y trë l¹i víi cïng vËn tèc. VËn tèc cu¶ bãng tríc va 
ch¹m lµ 5m/s. BiÕn thiªn ®éng lîng cu¶ bãng lµ: 
 A. -1,5kgm/s. B. 1,5kgm/s. C. 3kgm/s.  D.-3kgm/s. 

Bµi 2: Chän ®¸p sè ®óng. Mét vËt cã khèi lîng m1 va ch¹m trùc diÖn víi vËt m2  =
4

1m
 , m1 ®ang n»m yªn. Tríc va 

ch¹m, vËt 1 cã vËn tèc là v. Sau va ch¹m hoµn toµn kh«ng ®µn håi, c¶ hai vËt chuyÓn ®éng víi cïng vËn tèc v. TØ sè gi÷a 
tæng ®éng n¨ng cña hai vËt tríc vµ sau va ch¹m lµ:    
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Bµi 3: Mét khÈu ®¹i b¸c cã khèi lîng 4 tÊn , b¾n ®i 1 viªn ®¹n theo ph¬ng ngang cã khèi lîng 10Kg víi vËn tèc 
400m/s. Coi nh lóc ®Çu, hÖ ®¹i b¸c vµ ®¹n ®øng yªn. VËn tèc giËt lïi cña ®¹i b¸c lµ:  
 A. 1m/s     B. 2m/s               C. 4m/s    D. 3m/s       
Bµi 4: HiÖn tîng nµo díi ®©y lµ sù va ch¹m ®µn håi:  
 A. Sù va ch¹m cña mÆt vît cÇu l«ng vµo qu¶ cÇu l«ng   B. B¾n mét ®Çu ®¹n vµo mét bÞ c¸t. 
 C. B¾n mét hßn bi-a vµo mét hßn bi-a kh¸c.  D. NÐm mét côc ®Êt sÐt vµo têng.  
Bµi 5: Mét vËt trît trªn mÆt ph¼ng nghiªng cã ma s¸t, sau khi lªn tíi ®iÓm cao nhÊt, nã trît xuèng vÞ trÝ ban ®Çu. Trong 
qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng trªn:  
 A. c«ng cña träng lùc ®Æt vµo vËt b»ng 0                   B. C«ng cña lùc ma s¸t ®Æt vµo vËt b»ng 0   
 C. xung lîng cña lùc ma s¸t ®Æt vµo vËt b»ng 0      D. Xung lîng cña träng lùc ®Æt vµo vËt b»ng 0    
Bµi 6: Trong ®iÒu kiÖn nµo, sau va ch¹m ®µn håi, 2 vËt ®Òu ®øng yªn:  
 A. 2 vËt cã khèi lîng vµ vËn tèc ®îc chän mét c¸ch thÝch hîp va ch¹m víi nhau    
 B. Mét vËt khèi lîng rÊt nhá ®ang chuyÓn ®éng va ch¹m víi mét vËt cã khèi lîng rÊt lín ®ang ®øng yªn.  
 C. 2 vËt cã khèi lîng b»ng nhau,chuyÓn ®éng ngîc chiÒu nhau víi cïng mét vËn tèc.  
 D. Kh«ng thÓ x¶y ra hiÖn tîng nµy.  
Bµi 7: Chän ph¸t biÓu sai vÒ ®éng lîng:   
 A. §éng lîng lµ mét ®¹i lîng ®éng lùc häc liªn quan ®Õn t¬ng t¸c,va ch¹m gi÷a c¸c vËt. 
 B. §éng lîng ®Æc trng cho sù truyÒn chuyÓn ®éng gi÷a c¸c vËt t¬ng t¸c   
 C. §éng lîng tû lÖ thuËn víi khèi lîng vµ tèc ®é cña vËt   
 D. §éng lîng lµ mét ®¹i lîng vÐc t¬ ,®îc tÝnh b»ng tÝch cña khèi lîng víi vÐct¬ vËn tèc.  
Bµi 8: Mét vËt cã khèi lîng 0,5 Kg trît kh«ng ma s¸t trªn mét mÆt ph¼ng ngang víi vËn tèc 5m/s  ®Õn va ch¹m vµo mét 
bøc têng th¼ng ®øng theo ph¬ng vu«ng gãc víi têng. Sau va ch¹m vËt ®i ngîc trë l¹i ph¬ng cò víi vËn tèc 2m/s.Thêi 

gian t¬ng t¸c lµ 0,2 s. Lùc F


do têng t¸c dông cã ®é lín b»ng:   
 A.  1750 N       B. 17,5 N       C. 175 N         D. 1,75 N    
Bµi 9: Mét hßn ®¸ ®îc nÐm xiªn mét gãc 30o so víi ph¬ng ngang víi ®éng lîng ban ®Çu cã ®é lín b»ng 2 kgm/s tõ 

mÆt ®Êt. §é biÕn thiªn ®éng lîng P


 khi hßn ®¸ r¬i tíi mÆt ®Êt cã gi¸ trÞ lµ (Bá qua søc c¶n) :  
 A. 3 kgm/s        B.  4 kgm/s    C. 1 kgm/s     D. 2 kgm/s       
Bµi 10: Mét vËt cã khèi lîng m chuyÓn ®éng víi vËn tèc 3m/s ®Õn va ch¹m víi mét vËt cã khèi lîng 2m ®ang ®øng yªn. Sau 
va ch¹m, 2 vËt dÝnh vµo nhau vµ cïng chuyÓn ®éng víi vËn tèc bao nhiªu?  
 A. 2m/s      B. 4m/s      C. 3m/s   D. 1m/s   
Bµi 11: B¾n mét hßn bi thñy tinh (1) cã khèi lîng m víi vËn tèc 3 m/s vµo mét hßn bi thÐp (2) ®øng yªn cã khèi lîng 
3m. TÝnh ®é lín c¸c vËn tèc cña 2 hßn bi sau va ch¹m? Cho lµ va ch¹m trùc diÖn, ®µn håi   
 A. V1=1,5 m/s ;V2=1,5 m/s.   B. V1=9 m/s;V2=9m/s    



 C. V1=6 m/s;V2=6m/s   D. V1=3 m/s;V2=3m/s.  
Bµi 12: Mét ngêi nhÊc 1 vËt cã khèi lîng 4 kg lªn cao 0,5m. Sau ®ã x¸ch vËt di chuyÓn theo ph¬ng ngang 1 ®o¹n 1m. 
LÊy g =10m/s2. Ngêi ®ã ®· thùc hiÖn 1 c«ng b»ng:  
 A. 60 J     B. 20J     C. 140 J   D. 100 J            
Bµi 13: Mét ®éng c¬ ®iÖn cung cÊp c«ng suÊt 15KW cho 1 cÇn cÈu n©ng vËt 1000Kg chuyÓn ®éng ®Òu lªn cao 30m. LÊy 
g=10m/s2. Thêi gian ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã lµ:  
 A. 20s  B. 5s      C. 15s     D. 10s    
Bµi 14: §éng n¨ng cña vËt t¨ng khi :  
 A. VËn tèc cña vËt v > 0    B. Gia tèc cña vËt a > 0     
 C. Gia tèc cña vËt t¨ng     D. C¸c lùc t¸c dông lªn vËt sinh c«ng d¬ng     
Bài 15: Mét vËt r¬i tù do tõ ®é tõ ®é cao 120m. LÊy g=10m/s2 .Báqua søc c¶n. T×m ®é cao mµ ë ®ã ®éng n¨ng cña vËt lín 
gÊp ®«i thÕ n¨ng:  
 A. 10m     B. 30m     C. 20m      D. 40 m   
Bài 16: Mét ngêi kÐo mét hßm gç trît trªn sµn nhµ b»ng 1 d©y hîp víi ph¬ng ngang gãc 30o. Lùc t¸c dông lªn d©y 
b»ng 150N. C«ng cña lùc ®ã khi hßm trît 20m b»ng:  
 A. 2866J    B. 1762J    C. 2598J  D. 2400J   
Bài 17: Chän ph¬ng ¸n ®óng vµ tæng qu¸t nhÊt : C¬ n¨ng cña hÖ vËt vµ Tr¸i §Êt b¶o toµn khi:  
 A. Kh«ng cã c¸c lùc c¶n, lùc ma s¸t                B. VËn tèc cña vËt kh«ng ®æi  
 C. VËt chuyÓn ®éng theo ph¬ng ngang          D. Lùc t¸c dông duy nhÊt lµ träng lùc   
Bài 18: Mét vËt cã khèi lîng 0,2 kg ®îc phãng th¼ng ®øng tõ mÆt ®Êt víi vËn tèc 10m/s. LÊy g=10m/s2. Bá qua søc c¶n. 
Hái khi vËt ®i ®îc qu·ng ®êng 8m th× ®éng n¨ng cña vËt cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu?  
 A. 9J    B. 7J            C. 8J            D. 6J   
Bài 19: Mét gµu níc khèi lîng 10 Kg ®îc kÐo ®Òu lªn cao 5m trong kho¶ng thêi gian 1 phót 40 gi©y. LÊy g=10m/s2. 
C«ng suÊt trung b×nh cña lùc kÐo b»ng:  
 A. 5W   B. 4W    C. 6W     D. 7W    
Bài 20: Mét vËt cã khèi lîng m = 2 kg ®ang n»m yªn trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang kh«ng ma s¸t. Díi t¸c dông cña 
lùc 5 N vËt chuyÓn ®éng vµ ®i ®îc 10 m. TÝnh vËn tèc cña vËt ë cuèi chuyÓn dêi Êy . 
 A.v = 25 m/s  B. v = 7,07  m/s C.v = 15 m/s  D.v = 50 m/s  
Bài 21: Mét vËt trît kh«ng vËn tèc ®Çu tõ ®Ønh dèc dµi 10 m, gãc nghiªng gi÷a mÆt dèc vµ mÆt ph¼ng n»m ngang lµ 30o. 
Bá qua ma s¸t. LÊy g = 10 m/s2. VËn tèc cña vËt ë ch©n dèc lµ: 

 A.10. 2  m/s B.10 m/s C. 5. 2  m/s  D.  Mét ®¸p sè kh¸c  
Bài 22: Mét viªn ®¹n ®ang bay th¼ng ®øng lªn phÝa trªn víi vËn tèc 200 m/s th× næ thµnh hai m¶nh b»ng nhau. Hai m¶nh 
chuyÓn ®éng theo hai ph¬ng ®Òu t¹o víi ®êng th¼ng ®øng gãc 60o. H·y x¸c ®Þnh vËn tèc cña mçi m¶nh ®¹n . 
 A .v1 = 200 m/s ; v2 = 100 m/s ; 2v


hîp víi 1v


  mét gãc 60o . 

 B.v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; 2v


hîp víi 1v


  mét gãc 120o . 

 C.v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; 2v


hîp víi 1v


  mét gãc 60o . 

 D.v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ; 2v


hîp víi 1v


  mét gãc 120o 
Bài 23: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 1 m. KÐo cho nã hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng gãc 45o råi th¶ nhÑ. TÝnh ®é lín vËn tèc 
cña con l¾c khi nã ®i qua vÞ trÝ d©y treo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng gãc 30o . LÊy g = 10 m/s2 
 A.17,32  m/s  B. 2,42 m/s C.3,17 m/s   D.1,78 m/s  
Bài 24: Mét xe nÆng 1,2 tÊn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trªn ®êng th¼ng n»m ngang cã vËn tèc thay ®æi tõ 10m/s ®Õn 20m/s 
trong qu·ng ®êng 300m. Hîp lùc cña c¸c lùc lµm xe chuyÓn ®éng cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y 
 A. 600N B. 300N C. 100N  D. 200N 
Bài 25: Khi mét chiÕc xe ch¹y lªn vµ xuèng dèc, lùc nµo sau ®©y cã thÓ khi th× t¹o ra c«ng ph¸t ®éng khi th× t¹o ra c«ng 
c¶n? 
 A. Thµnh phÇn ph¸p tuyÕn cña träng lùc B. Lùc kÐo cña ®éng c¬ 
 C. Lùc phanh xe  D. Thµnh phÇn tiÕp tuyÕn cña träng lùc 
Bài 26: Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc v. NÕu hîp lùc t¸c dông vµo vËt triÖt tiªu th× ®éng n¨ng cña vËt 
 A. gi¶m theo thêi gian B. kh«ng thay ®æi          C. t¨ng theo thêi gian D. triÖt tiªu 
Bài 27: T×m ph¸t biÓu SAI trong c¸c ph¸t biÓu sau. ThÕ n¨ng do träng trêng 
 A. lu«n lu«n cã trÞ sè d¬ng  B. tuú thuéc vµo mÆt ph¼ng chän lµm mèc thÕ n¨ng 
 C. tû lÖ víi khèi lîng cña vËt  
 D. sai kh¸c nhau mét h»ng sè ®èi víi hai mÆt ph¼ng ngang chän lµm mèc thÕ n¨ng kh¸c nhau 
Bài 28: Gi¶ sö ®iÓm ®Æt cña lùc F di chuyÓn mét ®o¹n AB, gäi x lµ gãc hîp bëi vÐc t¬ F vµ vÐc t¬ AB. Muèn t¹o ra mét 
c«ng ph¸t ®éng th× 
 A. x=3/2 B. x>/2 C. x=/2 D. x</2 
Bài 29: Hai vËt ®îc buéc vµo hai ®Çu mét sîi d©y kh«ng gi·n råi v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh, khèi lîng cña c¸c vËt lµ 
m1=5kg, m2=3kg. Lóc ®Çu hÖ vËt ®îc gi÷ yªn, bu«ng cho hÖ chuyÓn ®éng. LÊy g=10m/s2, ®é biÕn thiªn thÕ n¨ng cña hÖ 
sau khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng 1s lµ 



 A. 60J B. 100J C. 25J D. 20J 
Bài 30: Mét chÊt ®iÓm khëi hµnh kh«ng vËn tèc ban ®Çu vµ chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu. §éng n¨ng cña chÊt ®iÓm 
cã trÞ sè 
 A. tû lÖ thuËn víi qu·ng ®êng ®i             B. tû lÖ thuËn víi b×nh ph¬ng qu·ng ®êng ®i 
 C. tû lÖ thuËn víi thêi gian chuyÓn ®éng D. kh«ng ®æi 
Bài 31: Mét vËt r¬i tù do kh«ng vËn tèc ®Çu. T¹i thêi ®iÓm t, vËt r¬i ®îc mét ®o¹n ®êng s vµ cã vËn tèc v, do ®ã nã cã 
®éng n¨ng W®. §éng n¨ng cña vËt t¨ng gÊp ®«i khi 
 A. vËt r¬i thªm mét ®o¹n s/2  B. vËn tèc t¨ng gÊp ®«i 
 C. vËt r¬i thªm mét ®o¹n ®êng s D. vËt ë t¹i thêi ®iÓm 2t 
Bài 32: Mét xe chuyÓn ®éng kh«ng ma s¸t trªn ®êng n»m ngang díi t¸c dông cña lùc F hîp víi híng chuyÓn ®éng 
mét gãc 60o, víi cêng ®é 300N, trong thêi gian 2s, vËt ®i ®îc qu·ng ®êng 300cm. C«ng suÊt cña xe lµ 
 A. 450W B. 45000W C. 22500W  D. 225W 
Bài 33: Qu¶ cÇu A cã khèi lîng m chuyÓn ®éng trªn mÆt bµn nh½n n»m ngang, va ch¹m vµo qu¶ cÇu B cã khèi lîng km 
®ang n»m yªn trªn bµn. Coi va ch¹m lµ ®µn håi xuyªn t©m. Tû sè vËn tèc cña hai qu¶ cÇu sau va ch¹m lµ 
 A. (1-k)/2 B. k/2 C. (1+k)/2  D. k 
Bài 34: Mét chÊt ®iÓm di chuyÓn kh«ng ma s¸t trªn ®êng n»m ngang díi t¸c dông cña mét lùc F hîp víi mÆt ®êng 
mét gãc 60o vµ cã ®é lín 200N. C«ng cña lùc F khi chÊt ®iÓm di chuyÓn ®îc 200cm lµ 
 A. 400J B. 200J C. 20000J  D. 40000J 
Bài 35: §éng n¨ng cña mét chÊt ®iÓm cã trÞ sè kh«ng thay ®æi khi 
 A. tæng ®¹i sè c¸c c«ng cña ngo¹i lùc triÖt tiªu B. tæng ®¹i sè c¸c c«ng cña néi lùc triÖt tiªu 
 C. tæng ®¹i sè c¸c c«ng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc kh«ng ®æi   
 D. tæng ®¹i sè c¸c c«ng cña néi lùc kh«ng ®æi 
Bài 36: Mét lß xo cã hÖ sè ®µn håi k=20N/m. Ngêi ta kÐo lß xo gi·n dµi thªm 10cm. Khi th¶ lß xo tõ ®é gi·n 10cm 
xuèng 4cm, lß xo sinh ra mét c«ng 
 A. 0,114J B. 0,084J C. 0,116J  D. 0,10J 
Bài 37: Xe ch¹y trªn mÆt ®êng n»m ngang víi vËn tèc 60km/h. §Õn qu·ng ®êng dèc, lùc c¶n t¨ng gÊp 3 nhng më "ga" 
tèi ®a còng chØ t¨ng c«ng suÊt ®éng c¬ lªn ®îc 1,5 lÇn. TÝnh vËn tèc tèi ®a cña xe trªn ®êng dèc 
 A. 50km/h B. 40km/h C. 30km/h  D. 20km/h 
Bài 38: Khi ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng cho vËt r¬i tù do, träng lîng cña vËt ph¶i ®îc xem là: 
 A. ngo¹i lùc B. lùc cã c«ng triÖt tiªu C. néi lùc  D. lùc qu¸n tÝnh 
Bài 39: Hai pitt«ng cña mét m¸y Ðp dïng chÊt láng cã diÖn tÝch lµ S1 vµ S2=1,5S1. NÕu t¸c dông vµo pitt«ng nhá h¬n mét 
lùc 20N th× lùc t¸c dông vµo pitt«ng lín h¬n sÏ lµ 
 A. 20N B. 30N C. 60N  D. 40/3N 
Bài 40: Dïng mét lùc F1 ®Ó t¸c dông vµo pitt«ng cã diÖn tÝch S1 cña mét m¸y nÐn dïng chÊt láng ®Ó n©ng ®îc «t« cã 
khèi lîng 1000kg ®Æt ë pitt«ng cã diÖn tÝch S2. KÕt qu¶ cho thÊy khi pitt«ng 1 ®i xuèng 15cm th× pitt«ng 2 ®i lªn 6cm. 
Lùc F1 cã gi¸ trÞ 
 A. 2500N B. 4000N C. 9000N  D. 6000N 
Bài 41: Viªn bi A ®ang chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc v th× va ch¹m vµo viªn bi B cïng khèi lîng víi viªn bi A. Bá qua sù 
mÊt m¸t n¨ng lîng trong qu¸ tr×nh va ch¹m. Sau va ch¹m 
 A. hai viªn bi A vµ B cïng chuyÓn ®éng víi vËn tèc v/2 
 B. hai viªn bi A vµ B cïng chuyÓn ®éng víi vËn tèc v     
 C. viªn bi A bËt ngîc trë l¹i víi vËn tèc v 
 D. viªn bi A ®øng yªn, viªn bi B chuyÓn ®éng víi vËn tèc v 
Bài 42: Mét qu¶ bãng ®îc th¶ r¬i tõ mét ®iÓm c¸ch mÆt ®Êt 12m. Khi ch¹m ®Êt, qu¶ bãng mÊt ®i 1/3 c¬ n¨ng toµn phÇn. 
Bá qua lùc c¶n kh«ng khÝ. Sau lÇn ch¹m ®Êt ®Çu tiªn, qu¶ bãng lªn cao ®îc bao nhiªu? 
 A. 4m B. 12m C. 2m D. 8m 
Bài 43: Mét vËt cã khèi lîng 2kg chuyÓn ®éng vÒ phÝa tríc víi tèc ®é 4m/s va ch¹m vµo vËt thø hai ®ang ®øng yªn. Sau 
va ch¹m, vËt thø nhÊt chuyÓn ®éng ngîc chiÒu víi tèc ®é 1m/s cßn vËt thø hai chuyÓn ®éng víi tèc ®é 2m/s. Hái vËt thø 
hai cã khèi lîng b»ng bao nhiªu? 
 A. 0,5kg B. 4,5kg C. 5,5kg D. 5kg 
Bài 44: Ngêi ta nÐm mét hßn bi theo ph¬ng ngang víi vËn tèc ban ®Çu lµ 15m/s vµ nã r¬i xuèng ®Êt sau 4s. Bá qua søc 
c¶n cña kh«ng khÝ vµ lÊy g=10m/s2. Hái hßn bi ®îc nÐm tõ ®é cao nµo vµ tÇm xa cña nã lµ bao nhiªu? 
 A. 80m vµ 80m B. 80m vµ 60m C. 60m vµ 60m D. 60m vµ 80m 
Bài 45: Mét ®Çu m¸y xe löa cã khèi lîng 100 tÊn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph¬ng ngang víi vËn tèc v1=1,5m/s ®Ó 
ghÐp vµo mét ®oµn tµu gåm 10 toa, mçi toa 20 tÊn ®ang ®øng yªn trªn ®êng ray. Gi¶ sö sau va ch¹m ®Çu tµu ®îc g¾n 
víi c¸c toa, bá qua mäi ma s¸t. Hái sau va ch¹m, vËn tèc cña ®oµn tµu cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu? 
 A. 0,2m/s B. 0,75m/s C. 1m/s D. 0,5m/s 
Bài 46: Chän ph¸t biÓu sai vÒ chuyÓn ®éng b»ng ph¶n lùc 



 A. ChuyÓn ®éng ph¶n lùc cña tªn löa lµ hÖ qu¶ cña ®Þnh luËt III Niut¬n, khèi khÝ ch¸y phôt ra t¸c dông lùc lªn kh«ng 
khÝ vµ ph¶n lùc cña kh«ng khÝ ®Èy tªn löa bay theo chiÒu ngîc l¹i 
 B. ChuyÓn ®éng ph¶n lùc cña tªn löa lµ hÖ qu¶ cña ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng lîng, kh«ng cÇn sù cã mÆt cña m«i trêng 
do ®ã tªn löa cã thÓ ho¹t ®éng rÊt tèt trong kho¶ng ch©n kh«ng gi÷a c¸c hµnh tinh vµ trong vò trô. 
 C. §éng lîng cña khèi khÝ ch¸y phôt ra phÝa sau quyÕt ®Þnh vËn tèc bay vÒ phÝa tríc cña tªn löa 
 D. Sóng giËt khi b¾n còng lµ mét trêng hîp ®Æc biÖt cña chuyÓn ®éng ph¶n lùc 
Bài 47: Mét vËt m=100kg trît kh«ng vËn tèc ®Çu tõ ®Ønh xuèng ch©n mÆt ph¼ng nghiªng dµi 2m, chiÒu cao 0,4m. VËn 

tèc vËt t¹i ch©n mÆt ph¼ng nghiªng lµ 2m/s. TÝnh c«ng cña lùc ma s¸t 
 A. -200J B. -100J C. 200J D. 100J 

Bài 48: Bóa m¸y khèi lîng 500kg r¬i tõ ®é cao 2m vµ ®ãng vµo cäc lµm cäc ngËp thªm vµo ®Êt 0,1m. Lùc ®ãng cäc 

trung b×nh lµ 80000N. TÝnh hiÖu suÊt cña m¸y 
 A. 60% B. 70% C. 80% D. 50% 

Bài 49: VËt cã khèi lîng m=1000g chuyÓn ®éng trßn ®Òu víi vËn tèc v=10m/s. TÝnh ®é biÕn thiªn ®éng lîng cña vËt 

sau 1/4 chu k× 
 A. 10kgm/s B. 104kgm/s C. 14kgm/s D. 14000kgm/s 

Bài 50: Mét ngêi khèi lîng m1=60kg ®øng trªn mét xe goßng khèi lîng m2=240kg ®ang chuyÓn ®éng trªn ®êng ray 

víi vËn tèc 2m/s. TÝnh vËn tèc cña xe nÕu ngêi nh¶y vÒ phÝa tríc xe víi vËn tèc 4m/s ®èi víi xe (lóc sau) 
 A. 1,7m/s B. 1,2m/s C. 2m/s D. 1,5m/s 

Bài 51: §êng trßn cã ®êng kÝnh AC=2R=1m. Lùc F cã ph¬ng song song víi AC, cã chiÒu kh«ng ®æi tõ A ®Õn C vµ cã 

®é lín 600N. TÝnh c«ng cña F khi ®iÓm ®Æt cña F v¹ch nªn nöa ®êng trßn AC 
 A. 600J B. 500J C. 300J D. 100J 

Bài 52: KhÝ cÇu M cã mét thang d©y mang mét ngêi m. KhÝ cÇu vµ ngêi ®ang ®øng yªn trªn kh«ng th× ngêi leo lªn 

thang víi vËn tèc vo ®èi víi thang. TÝnh vËn tèc ®èi víi ®Êt cña khÝ cÇu 
 A. Mvo/(M+m) B. mvo/(M+m) C. mvo/M          D. (M+m)vo/(M+2m) 

Bài 53: VËt m=100g r¬i tõ ®é cao h lªn mét lß xo nhÑ (®Æt th¼ng ®øng) cã ®é cøng k=80N/m. BiÕt lùc nÐn cùc ®¹i cña lß 

xo lªn sµn lµ 10N, chiÒu dµi tù nhiªn cña lß xo lµ 20cm. Coi va ch¹m gi÷a m vµ lß xo lµ hoµn toµn mÒm. TÝnh h. 
 A. 70cm B. 50cm C. 60cm D. 40cm 

Bài 54: §Æt hai m¶nh giÊy nhá song song nhau råi dïng miÖng thæi h¬i vµo gi÷a, khi ®ã hai m¶nh giÊy sÏ 

 A. vÉn song song víi nhau  B. chôm l¹i gÇn nhau 

 C. xoÌ ra xa nhau  D. lóc ®Çu xoÌ ra sau ®ã chôm l¹i 

Bài 55: XÐt sù ch¶y thµnh dßng cña chÊt láng trong mét èng n»m ngang qua c¸c tiÕt diÖn S1, S2 (S1=2S2) víi c¸c vËn tèc lµ 

v1, v2. Quan hÖ gi÷a v1, v2 lµ 
 A. v1=2v2 B. v1=4v2 C. v1=v2 D. v1=0,5v2 

Bài 56: ChuyÓn ®éng nµo díi ®©y lµ chuyÓn ®éng b»ng ph¶n lùc: 
 A. VËn ®éng viªn b¬i léi ®ang b¬i                 B. ChuyÓn ®éng cña m¸y bay trùc th¨ng khi cÊt c¸nh 
 C. ChuyÓn ®éng cña vËn ®éng viªn nh¶y cÇu khi giËm nh¶y                
 D. ChuyÓn ®éng cña con Søa 

Bài 57:Mét «t« A cã khèi lîng m1 ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 1v


®uæi theo mét «t« B cã khèi lîng m2 chuyÓn ®éng 

víi vËn tèc 2v


. §éng lîng cña xe A ®èi víi hÖ quy chiÕu g¾n víi xe B lµ: 

 A.  211 vvmpAB


   B.  211 vvmpAB


  C.  121 vvmpAB


  D.  121 vvmpAB


  

Bài 58: Mét vËt sinh c«ng d¬ng khi 
 A. VËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu                      B. VËt chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu 
 C. VËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu                               D. VËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu 
Bài 59: Mét vËt sinh c«ng ©m khi: 
 A. VËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu B. VËt chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu 
 C. VËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu                               D. VËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu 
Bài 60: Mét vËn ®éng viªn ®Èy t¹ ®Èy mét qu¶ t¹ nÆng 2 kg díi mét gãc nµo ®ã so víi ph¬ng n»m ngang. Qu¶ t¹ rêi 
khái tay vËn ®éng viªn ë ®é cao 2m so víi mÆt ®Êt. C«ng cña träng lùc thùc hiÖn ®îc kÓ tõ khi qu¶ t¹ rêi khái tay vËn 
®éng viªn cho ®Õn lóc r¬i xuèng ®Êt (LÊy g = 10 m/s2) lµ: 
 A.400 J  B. 200 J                             C. 100 J                       D. 800 J 
Bài 61: C«ng thøc nµo sau ®©y thÓ hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a ®éng lîng vµ ®éng n¨ng? 

 A.
m

P
Wd 2

2

  B.
m

P
Wd 2

 C.
P

m
Wd

2
  D. 22mPWd   



Bài 62: Mét lß xo cã ®é cøng k = 250 N/m ®îc ®Æt n»m ngang. Mét ®Çu g¾n cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n mét vËt khèi lîng M 
= 0,1 kg cã thÓ chuyÓn ®éng kh«ng ma s¸t trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. KÐo vËt lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 

cml 5  råi th¶ nhÑ. VËn tèc lín nhÊt mµ vËt cã thÓ 
 A. 2,5 m/s                          B. 5 m/s                          
Bµi 63: Viªn ®¹n khèi lîng 10g ®ang bay víi vËn tèc 600m/s th× gÆp mét bøc tên
gian 1/1000s. Sau khi xuyªn qua têng vËn tèc cña ®¹n cßn 200m/s. Lùc c¶n trung b×nh cña têng t¸c dông lªn ®¹n b»ng :
 A. + 40.000N. B. - 40.000N.

Bµi 64: Tõ ®Ønh cña mét th¸p cã chiÒu cao 20 m, ngêi ta nÐm lªn cao mét hßn ®¸ khèi lîng 50 g víi vËn tèc ®Çu v
m/s. Khi tíi mÆt ®Êt, vËn tèc hßn ®¸ b»ng v = 20 m/s
 A.81J B.8,1 J 

Bµi 65: Mét viªn ®¹n cã khèi lîng M = 5kg ®ang bay theo ph¬ng ngang víi vËn tèc v = 200
m¶nh. M¶nh thø nhÊt cã khèi lîng m1 = 2kg bay th¼ng ®øng xuèng víi vËn tèc v
híng nµo so víi ph¬ng ngang? 
 A. 30o B. 45o 
Bµi 66: Hai vËt; mét vËt ®îc th¶ r¬i tù do, mét vËt ®îc nÐm ngang ë cïng ®é cao. 
 A. Gia tèc r¬i nh nhau. B. Thêi gian r¬i 
 C. VËn tèc ch¹m ®Êt nh nhau.           D. C«ng cña träng lùc thùc hiÖn ®îc lµ b»ng nhau.
Bµi 67: Mçi c¸nh m¸y bay cã diÖn tÝch 25m2. BiÕt vËn tèc dßng kh«ng khÝ ë phÝa d
lµ 68m/s, gi¶ sö m¸y bay bay theo ®êng n»m ngang víi vËn tèc kh«ng ®æi vµ lùc n©ng m¸y bay chØ do c¸nh g©y nªn. Cho 
biÕt khèi lîng riªng cña kh«ng khÝ lµ 1,21 kg/m
 A. 7861,975N. B. 786197,5N.
Bµi 68: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi d©y l=1,6m. KÐo d©y lÖch so víi ph
g=10m/s2. VËn tèc lín nhÊt cña vËt ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng lµ.
 A. 3,2m/s B. 1,6m/s 
Bµi 69:Mét èng n»m ngang cã ®o¹n bÞ th¾t l¹i, dßng níc
®iÓm cã vËn tèc 2m/s vµ tiÕt diÖn èng lµ So. T¹i mét ®iÓm cã tiÕt diÖn èng lµ S
 A. 6,0.104Pa.  B. 4,0.104Pa. 
Bµi 70: TiÕt diÖn ®éng m¹ch chñ cña ngêi lµ 3cm
3.10-7cm2. VËn tèc m¸u trong mao m¹ch lµ 0,5cm/s. Sè mao m¹ch trong c¬ thÓ ngêi lµ: 
 A. 3.108.  B. 9.108.  
Bµi 71: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi , treo vËt nÆng cã khèi lîng m, ®Æt t¹i n¬i cã gia tèc träng trîng lµ g. KÐo con l¾c 
sao cho d©y treo lÖch khái ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc lµ 
vËn tèc cña vËt khi d©y treo lµm víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc . 

 A. .  

 C. .  
Bµi 72: TiÕt diÖn cña pitt«ng nhá trong mét c¸i kÝch thuû lùc b»ng 3cm
b»ng bao nhiªu t¸c dông lªn pitt«ng nhá ®Ó ®ñ n©ng mét « t« nÆng 10
 A. 150N.  B. 300N.  
Bµi 73: Hai vËt cã cïng ®éng lîng nhng cã khèi lîng kh¸c nhau, cïng b¾t ®Çu chuyÓn déng trªn mét mÆt ph¼ng vµ bÞ 
dõng l¹i do ma s¸t. HÖ sè ma s ţ lµ nh nhau. H·y so s¸nh qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña mç
 A. Qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña vËt cã khèi lîng nhá dµi h¬n. 
 B. ThiÕu d÷ kiÖn, kh«ng kÕt luËn ®îc.  

C. Qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña hai vËt b»ng nhau. 
 D. Qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña vËt cã khèi lîng lín dµi h¬n. 
Bµi 74: Mét vËt trît kh«ng ma s¸t trªn mét r·nh phÝa díi uèn l¹i thµnh vßng 
trßn cã b¸n kÝnh R (nh h×nh vÏ), tõ ®é cao h so víi mÆt ph¼ng n»m ngang vµ kh«ng cã vËn tèc ban ®Çu. Hái ®é cao h Ýt 
nhÊt ph¶i b»ng bao nhiªu ®Ó vËt kh«ng rêi khái quü ®¹o t¹i ®iÓm 
 A. 2R/5.  B. 2R.  

2 ( os -cos )ov g c   

( os -cos )ov g c   

Mét lß xo cã ®é cøng k = 250 N/m ®îc ®Æt n»m ngang. Mét ®Çu g¾n cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n mét vËt khèi lîng M 
= 0,1 kg cã thÓ chuyÓn ®éng kh«ng ma s¸t trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. KÐo vËt lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 

råi th¶ nhÑ. VËn tèc lín nhÊt mµ vËt cã thÓ ®¹t ®îc lµ: 
5 m/s                           C. 7,5 m/s                        D. 1,25 m/s 

Viªn ®¹n khèi lîng 10g ®ang bay víi vËn tèc 600m/s th× gÆp mét bøc têng. §¹n xuyªn qua têng trong thêi 
gian 1/1000s. Sau khi xuyªn qua têng vËn tèc cña ®¹n cßn 200m/s. Lùc c¶n trung b×nh cña têng t¸c dông lªn ®¹n b»ng :

40.000N. C. + 4.000N.  D. - 4.000N. 

Tõ ®Ønh cña mét th¸p cã chiÒu cao 20 m, ngêi ta nÐm lªn cao mét hßn ®¸ khèi lîng 50 g víi vËn tèc ®Çu v
m/s. Khi tíi mÆt ®Êt, vËn tèc hßn ®¸ b»ng v = 20 m/s2. C«ng cña lùc c¶n kh«ng khÝ( lÊy g = 10 m/s

 C.-81 J D.- 8,1 J 

t viªn ®¹n cã khèi lîng M = 5kg ®ang bay theo ph¬ng ngang víi vËn tèc v = 200
= 2kg bay th¼ng ®øng xuèng víi vËn tèc v1 = 500m/s, cßn m¶nh thø hai bay theo 

 C. 60o D. 37o  
Hai vËt; mét vËt ®îc th¶ r¬i tù do, mét vËt ®îc nÐm ngang ë cïng ®é cao. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ sai ?

Thêi gian r¬i nh nhau. 
C«ng cña träng lùc thùc hiÖn ®îc lµ b»ng nhau. 
. BiÕt vËn tèc dßng kh«ng khÝ ë phÝa díi c¸nh lµ 45m/s, cßn ë phÝa trªn c¸nh 

êng n»m ngang víi vËn tèc kh«ng ®æi vµ lùc n©ng m¸y bay chØ do c¸nh g©y nªn. Cho 
îng riªng cña kh«ng khÝ lµ 1,21 kg/m3. Lùc n©ng m¸y bay cã gi¸ trÞ. 

786197,5N. C. 786,1975N. D. 78619,75N. 
dµi d©y l=1,6m. KÐo d©y lÖch so víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc 60

îc trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng lµ. 
 C. 4,6m/s D. 4m/s 

Mét èng n»m ngang cã ®o¹n bÞ th¾t l¹i, dßng níc ch¶y trong èng lµ æn ®Þnh. BiÕt ¸p suÊt tÜnh b»ng 8,0.10
. T¹i mét ®iÓm cã tiÕt diÖn èng lµ So/4 th× ¸p suÊt tÜnh lµ: 
Pa.  C. 8,0.104Pa.  D. 5,0.104Pa.  

TiÕt diÖn ®éng m¹ch chñ cña ngêi lµ 3cm2, vËn tèc m¸u ch¶y tõ tim ra lµ 30cm/s. tiÕt diÖn cña mçi mao m¹ch lµ 
VËn tèc m¸u trong mao m¹ch lµ 0,5cm/s. Sè mao m¹ch trong c¬ thÓ ngêi lµ:  

 C. 6.108.  D. 6.104.  
Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi , treo vËt nÆng cã khèi lîng m, ®Æt t¹i n¬i cã gia tèc träng trîng lµ g. KÐo con l¾c 

sao cho d©y treo lÖch khái ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc lµ o, råi bu«ng tay nhÑ nhµng ®Ó con l¾c dao ®éng. H·y x¸c ®Þnh 
y treo lµm víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc .  

 B. .   

 D. .  
TiÕt diÖn cña pitt«ng nhá trong mét c¸i kÝch thuû lùc b»ng 3cm2, cña pitt«ng lín b»ng 200cm

b»ng bao nhiªu t¸c dông lªn pitt«ng nhá ®Ó ®ñ n©ng mét « t« nÆng 10000N lªn?  
 C. 510N.  D. 200N.  

Hai vËt cã cïng ®éng lîng nhng cã khèi lîng kh¸c nhau, cïng b¾t ®Çu chuyÓn déng trªn mét mÆt ph¼ng vµ bÞ 
HÖ sè ma s ţ lµ nh nhau. H·y so s¸nh qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña mçi vËt cho tíi khi bÞ dõng. 

Qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña vËt cã khèi lîng nhá dµi h¬n.   
  

Qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña hai vËt b»ng nhau.   
Qu·ng ®êng chuyÓn ®éng cña vËt cã khèi lîng lín dµi h¬n.  

Mét vËt trît kh«ng ma s¸t trªn mét r·nh phÝa díi uèn l¹i thµnh vßng 
trßn cã b¸n kÝnh R (nh h×nh vÏ), tõ ®é cao h so víi mÆt ph¼ng n»m ngang vµ kh«ng cã vËn tèc ban ®Çu. Hái ®é cao h Ýt 
nhÊt ph¶i b»ng bao nhiªu ®Ó vËt kh«ng rêi khái quü ®¹o t¹i ®iÓm cao nhÊt cña vßng trßn. 

 C. 5R/2.  D. 16R/9.  

2 ( os -cos )ov g c   

2 (3 os -2cos )ov g c   

Mét lß xo cã ®é cøng k = 250 N/m ®îc ®Æt n»m ngang. Mét ®Çu g¾n cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n mét vËt khèi lîng M 
= 0,1 kg cã thÓ chuyÓn ®éng kh«ng ma s¸t trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. KÐo vËt lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 

g. §¹n xuyªn qua têng trong thêi 
gian 1/1000s. Sau khi xuyªn qua têng vËn tèc cña ®¹n cßn 200m/s. Lùc c¶n trung b×nh cña têng t¸c dông lªn ®¹n b»ng : 

Tõ ®Ønh cña mét th¸p cã chiÒu cao 20 m, ngêi ta nÐm lªn cao mét hßn ®¸ khèi lîng 50 g víi vËn tèc ®Çu v0 = 18 
. C«ng cña lùc c¶n kh«ng khÝ( lÊy g = 10 m/s2) 

t viªn ®¹n cã khèi lîng M = 5kg ®ang bay theo ph¬ng ngang víi vËn tèc v = 200 3 m/s th× næ thµnh 2 
= 500m/s, cßn m¶nh thø hai bay theo 

KÕt luËn nµo sau ®©y lµ sai ? 

  
íi c¸nh lµ 45m/s, cßn ë phÝa trªn c¸nh 

êng n»m ngang víi vËn tèc kh«ng ®æi vµ lùc n©ng m¸y bay chØ do c¸nh g©y nªn. Cho 

¬ng th¼ng ®øng mét gãc 600 råi th¶ nhÑ, lÊy 

ch¶y trong èng lµ æn ®Þnh. BiÕt ¸p suÊt tÜnh b»ng 8,0.104Pa t¹i 
/4 th× ¸p suÊt tÜnh lµ:  

, vËn tèc m¸u ch¶y tõ tim ra lµ 30cm/s. tiÕt diÖn cña mçi mao m¹ch lµ 

Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi , treo vËt nÆng cã khèi lîng m, ®Æt t¹i n¬i cã gia tèc träng trîng lµ g. KÐo con l¾c 
, råi bu«ng tay nhÑ nhµng ®Ó con l¾c dao ®éng. H·y x¸c ®Þnh 

, cña pitt«ng lín b»ng 200cm2. Hái cÇn mét lùc 

Hai vËt cã cïng ®éng lîng nhng cã khèi lîng kh¸c nhau, cïng b¾t ®Çu chuyÓn déng trªn mét mÆt ph¼ng vµ bÞ 
i vËt cho tíi khi bÞ dõng.  

trßn cã b¸n kÝnh R (nh h×nh vÏ), tõ ®é cao h so víi mÆt ph¼ng n»m ngang vµ kh«ng cã vËn tèc ban ®Çu. Hái ®é cao h Ýt 


