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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN VẬT LÍ 8 

NĂM HỌC : 2022 – 2023 

 

I. LÝ THUYẾT 

1. 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 

2. 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. 

3. Áp lực là gì ? Áp suất (chất rắn) là gì? Công thức tính áp suất? Nêu các cách tăng, giảm 

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.  

      p =
𝐹

𝑆
                         F: áp lực (N)   

                      Với:           S: diện tích bị ép ( m2)  

                                        p : áp suất (N/m2) hoặc (Pa) 

- Đơn vị của áp suất là Paxcan (Pa) : 1Pa = 1N/m2  

- Các cách để  tăng áp suất:  

+ Chỉ tăng áp lực.  

+ Chỉ giảm diện tích bị ép. 

+ Đồng thời tăng áp lực và giảm diện tích bị ép. 

- Các cách để giảm áp suất:  

+ Chỉ giảm áp lực.  

+ Chỉ tăng diện tích bị ép. 
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+ Đồng thời giảm áp lực và tăng diện tích bị ép. 

4. 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 = d. h      Với:    d : trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3 ) 

                                       p : áp suất ( N/m2 )   

5. 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: 
𝐹

𝑓
=

𝑆

𝑠
 

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

                                                 F là lực tác dụng ở pittông lớn. 

               s là diện tích pittông nhỏ. 

        S là diện tích pittông lớn. 

6. Đặc điểm của áp suất khí quyển ? Nêu được thí nghiệm chứng tỏ được 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 :………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7. Lực đẩy Ác-si-mét là gì? Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét? 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                             d : trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3 ) 

                                 Với:       V : thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3 ) 

                                                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: 

1. Bài tập trắc nghiệm: 

 Câu 1. Trên một đoạn đường có biển báo giao thông như hình, có 2 xe máy, xe A đi với vận 

tốc 15m/s, xe B đi với vận tốc 38km/h. Hỏi xe nào vi 

phạm luật giao thông?  

A. Xe A.                 B. Xe B.     

C. Cả hai xe.       D. Không có xe nào. 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

A. Vật chuyển động càng nhanh thì vận tốc có độ lớn 

càng nhỏ. 

B. Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị quãng đường và 

đơn vị thời gian. 

C. Vận tốc là độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.  

D. 1m/s = 3,6km/h 

Câu 3. Một người đi xe máy trong 10 phút được vận tốc 12,5 m/s. Quãng đường xe máy đi 

được là? 

A. s =  125m.     B. s = 450km.  

C. s = 7,5km.     D. s = 27km. 

Câu 4. Trong các công thức sau đây công thức nào không đúng? 

A. s = t.V     B. t = 
𝑠

V
  C. V = 

𝑠

𝑡
   D. s= 

V

𝑡
 

 

Câu 5. Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6 km, trong thời gian 40 

phút.Vận tốc của học sinh đó là: 

A. V ≈11,11m/s                B. V = 2,4km/h       

C. V = 1,5m/s    D. V = 0,09m/s 

Câu 6. Véc tơ lực được biểu diễn như thế nào? 

A. Bằng một mũi tên có phương, chiều tùy ý. 

B. Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực, có độ dài biểu thị 

cường độ của lực theo tỉ xích cho trước. 

C. Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực. 

D. Bằng một mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều của lực, có độ dài tùy ý biểu 

thị cường độ của lực. 

Câu 7. Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng 5kg? 
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Câu 8. Thế nào là hai lực cân bằng ? 

A. Hai lực cùng cường độ, có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều và cùng tác 

dụng vào một vật. 

B. Hai lực cùng cường độ, có phương trên cùng một đường thẳng, cùng chiều và cùng tác 

dụng vào một vật. 

C. Hai lực cùng cường độ, có phương trên cùng một đường thẳng và ngược chiều. 

D. Hai lực cùng cường độ, cùng phương, cùng chiều và cùng tác dụng vào một vật. 

Câu 9. Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình ngã người về phía trước. Câu nhận xét nào 

sau đây là đúng? 

A. Xe đột ngột chuyển động. 

B. Xe đột ngột dừng lại. 

C. Xe đột ngột rẽ sang phải. 

D. Xe đột ngột rẽ sang trái. 

Câu 10. Trường hợp nào sau đây lực ma sát có hại? 

A. Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã. 

B. khi quạt máy hoạt động một thời gian, ta thấy quạt bị nóng lên. 

C. Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị đàn cò. 

D. khi đánh que diêm.  

Câu 11. Một người có khối lượng 50kg đứng trên sàn nhà bằng cả hai chân, thì tạo ra một áp 

suất là 31250 N/m2. Hỏi diện tích của mỗi bàn chân là bao nhiêu?  

A. S = 0,016m2 

B. S = 1600 cm2 

C. S = 800cm2 

D. S = 80 cm2 

Câu 12. Đơn vị của áp suất là: 

A. N/m3.                B. kg/m3.    

C. Niutơn(N).     D. N/m2. 

Câu 13. Công thức tính lực đẩy Acsimét là:  

A. FA= D.V.       B. FA= 
S

F
     

C. FA= d.V.    D. FA= d.h.  

Câu 14. Phương án nào sau đây có thể làm tăng áp suất của một vật tác dụng xuống mặt sàn 

nằm ngang: 

A. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép.                               

B. Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép. 
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C. Giữ nguyên áp lực và tăng diện tích bị ép.                      

D. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.  

Câu 15. Một máy nén thủy lực có diện tích của pittông nhỏ kém diện tích của pittông lớn 25 

lần. Nếu tác dụng lên pittông nhỏ một lực 100N thì lực ở pittông lớn có giá trị nào sau đây?  

A. 0,25N.   B. 2500N.    C. 250N.        D. 25000N. 

Câu 16. Lực nào sau đây không phải là áp lực? 

A. Trọng lượng của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang. 

B. Lực búa tác dụng vuông góc với mũ đinh. 

C. Lực kéo vật chuyển động trên mặt sàn. 

D. Lực mà lưỡi dao tác dụng vào vật. 

Câu 17. Bốn bình A; B; C; D cùng đựng nước như hình. Áp suất của nước lên đáy bình nào 

lớn nhất?  

A. Bình D. 

B. Bình C. 

C. Bình B. 

D. Bình A. 

 

Câu 18. Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất? 

A.  Người đứng cả hai chân. 

B. Người đứng co một chân. 

C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống. 

D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ. 

Câu 19. Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau? 

A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau. 

B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau. 

C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. 

D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh 

luôn ở cùng 1 độ cao. 

Câu 20. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 2,5.104 N/m2. Diện tích tiếp xúc của mỗi 

bàn chân là 75 cm2. Khối lượng của người đó là. 

A. 375kg   B. 37,5kg   C. 187,5 kg    D. 18,75kg  

2. Bài tập tự luận. 

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. Tính độ dài quãng đường đầu. 

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

c. 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 75cm2.Hãy tính áp lực 

và áp suất mà người đó tác dụng lên sàn nhà khi đứng một chân và hai chân? 
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Câu 3: Một xe ô tô 4 bánh có khối lượng 0,8 tấn, áp suất xe ô tô gây ra trên mặt đường là 

25.000N/m2. Hỏi diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe ô tô là bao nhiêu?  

Câu 4: 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 N/m3.  

Câu 5: 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 6: 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/m3. 

Thể tích của vật nặng là bao nhiêu? 

Câu 7: Cho một quả nặng có thể tích là 2dm3. Hãy tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả 

nặng khi nhúng chìm hoàn toàn vào nước biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 

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. Trong hình 7.1, tại sao xẻng B dễ dàng nhấn vào đất 

hơn khi dùng 1 lực?  

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! 

 

 Giáo viên Vật Lý 

  


