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A/ LÝ THUYẾT 

1. Công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển dời. 

2. Biểu thức tính công cơ học: A = F.s, 

trong đó F là độ lớn lực tác dụng (N) 

s là độ dài quãng đường dịch chuyển theo phương của lực (m) 

A là công thực hiện (J) 

3. Định luật về công: 

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần 

về đường đi và ngược lại.. 

4. Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

Công thức tính công suất là: 

P = A/ t 

Trong đó A: Công thực hiện (J) 

t: Thời gian thực hiện công(s) 

P: Công suất (W) 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đơn vị của công cơ học là 

A. Jun (J) B. Niu tơn (N) C. Oat (W) D. Paxcan (Pa) 

Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng với định luật về công? 

A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công. 

B. Không máy cơ đơn giản nào cho lợi về công mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi. 

C. Không máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về 

đường đi. 

D. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn về đường đi. 

Câu 3: Đơn vị của công suất là 

A.W. B. J. 

C. kg. D. J/kg.K. 

Câu 4: Công thức tính công suất là: 

A. P = A/ t B. P = A.t C. P = F.t D. P = A.s 

Câu 5: Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

A.Khối lượng của vật và quãng đường vật dịch chuyển. 

B.Lực tác dụng vào vật và khối lượng của vật. 

C.Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển theo phương của lực. 

D.Quãng đường vật dịch chuyển và vận tốc chuyển động của vật. 

Câu 6: Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của các máy cơ đơn giản? 

A.Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi. 

B.Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về đường đi. 

C.Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về công. 

D.Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về công. 

Câu 7: Hai bạn Nam và Đăng kéo nước từ một giếng lên. Nam kéo gàu nước nặng gấp đôi của Đăng. 

Thời gian kéo gàu nước lên của Đăng lại chỉ bằng nửa thời gian của Nam. So sánh công suất trung bình 

của Nam và Đăng. 

A. Công suất của Nam lớn hơn vì gàu nước của Nam nặng gấp đôi. 



B. Công suất của Đăng lớn hơn công suất của Nam. 

C. Công suất của Nam và Đăng đều như nhau. 

D. Không đủ căn cứ để so sánh. 

Câu 8: Để đưa hàng lên ô tô người ta có thể dùng 2 tấm ván: tấm A dài 2m, tấm B dài 4m. Thông tin nào 

sau đây là đúng? 

A. Công cần thực hiện trong hai trường hợp đều bằng nhau. 

B. Dùng lực để đưa hàng lên trên hai tấm ván bằng nhau. 

C. Dùng tấm ván A sẽ cho ta lợi về công 2 lần. 

D. Dùng tấm ván B sẽ cho ta lợi về công 4 lần. 

Câu 9: Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì chỉ mất 20 phút. Hỏi 

trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? 

A. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần. 

B. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần. 

C. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 8 lần. 

D. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần. 

Câu10: Một cần trục thực hiện một công 3000J để nâng một vật nặng lên cao trong thời gian 5giây. Công 

suất của cần trục sản ra là: 

A. 0,6KW B. 750W C. 1500W D. 0,3KW 

Câu 11: Dũng thực hiện được một công 36KJ trong 10 phút. An thực hiện được một công 42KJ trong 

thời gian 14 phút. Ai làm việc khoẻ hơn? 

A. Dũng làm việc khoẻ hơn An. B. An làm việc khoẻ hơn Dũng. 

C. Hai người làm việc khoẻ như nhau. D. Không so sánh được. 

Câu 12: Một người kéo một vật từ giếng sâu 10m lên đều trong 20 giây. Người này phải dùng một lực F= 

200N. Công và công suất của người kéo có thể nhận giá trị: 

A. A = 2000J; P = 40000W B. A = 2000J; P =100W 

C. A = 2000J; P = 2000W D. A = 200J; P = 100W 

Câu 13: Một người dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 6m thì phải tác dụng một lực kéo ở đầu 

dây tự do là 120N. Công người đó thực hiện là: 

A. A= 1440J B. A= 720J C. A = 14 kJ D. A = 2440J 

Câu 14: Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m, nếu 

không có ma sát thì lực kéo là 125N . Chiều dài mặt phẳng nghiêng là : (vận dụng) 

A. l = 6m B. I = 5m C. l = 10m D. l= 8m 

Câu 15: Một xe tải thực hiện một công là 400000 J trong 80s. Công suất của xe tải là: 

A. P = 5000kW. B. P = 4000W. C. P = 5000W. D. P = 400kW. 

Câu 16: Một dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là 

120m3/phút, và khối lựơng riêng của nước là 1000kg/m3. Công suất của dòng nước là: 

A. 500000W. B. 500000kW. C. 500000MW. D. 50000W. 

Câu 17. Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 7 km/h. Lực kéo của con ngựa là 210 N. Công 

suất của ngựa là: 

A. P = 1 470 W B. P = 30 W C. P = 408,3 W D. P = 40,9 W 

Câu 18: Một máy cày hoạt động trong 30 phút máy đã thực hiện được một công là 1440kJ. Công suất của 

máy cày là 

A. 48W. B. 43200W. C. 800W. D. 48000W. 



Câu 19: Hai máy cùng nâng 1 kiện hàng có khối lượng bằng nhau và cùng lên một độ cao.Thời gian máy 

thứ nhất thực hiện công việc bằng nửa thời gian máy thứ hai .Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A .Công suất máy thứ nhất gấp đôi công suất máy thứ hai 

B. Công suất máy thứ nhất bằng một nửa công suất máy thứ hai 

C. Công suất hai máy là bằng nhau 

D. Chưa thể khẳng định được 

Câu 20: Một học sinh xách đều một xô nước có khối lượng 5kg theo phương thẳng đứng, từ mặt đất lên 

cao 30cm trong thời gian 1s để tưới cây. Tính công suất của học sinh đó? 

A. 15W. B. 16,67W. C. 17,17W. D. 10W. 

II/BÀI TẬP 

Câu 1. Công suất được xác định như thế nào ? Viết biểu thức tính công suất. Giải thích ý nghĩa kí hiệu và 

nêu đơn vị của từng đại lượng trong công thức? 

Câu 2: Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Người ấy phải dùng một lực 180N. 

Tính công suất của người kéo? 

Câu 3. Một con ngựa kéo một xe với lực kéo không đổi là 200 N đi quãng đường 4,5 km trong 30 phút 

Tính công và công suất của con ngựa ? 

Câu 4. Một người công nhân dùng một ròng rọc động để kéo một vật lên cao 8m với lực kéo ở đầu dây tự 

do là 180N (bỏ qua lực ma sát). 

a/ Hỏi người đó phải kéo đầu dây đi một đoạn bằng bao nhiêu? 

b/ Tính công thực hiện của lực kéo đó. 

Câu 5: Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 10500N, sau 90s máy bay 

đạt đựơc độ cao 850m. Tính : 

a/ Công thực hiện của máy bay ? 

b/ Công suất của động cơ máy bay ? 

Câu 6: Một người dắt một cái xe đạp từ sân lên trên thềm nhà cao 1m theo hai con dốc nghiêng. Dốc 

nghiêng thứ nhất dài 2m, dốc nghiêng thứ hai dài 4m. Biết khối lượng của xe đạp là 20kg. Bỏ qua ma sát. 

Tính lực và công dắt xe lên ở trên mỗi dốc nghiêng? 


