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A/ Lyù thuyeát: 

- Hoïc phaàn ghi nhôù cuûa caùc baøi hoïc thuoäc hoïc kì 1 ( Töø baøi 1 ñeán baøi 25) vaø traû lôøi lại 

caùc caâu hoûi C cuûa phần vận dụng moãi baøi. 

- Học kỹ  baøi toång keát chöông I. 

- Khaùi nieäm ñieän trôû suaát(trang 26 SGK), hieåu yù nghóa cuûa ñieän trôû suaát VD : Noùi ñieän 

trôû suaát cuûa ñoàng laø 1,7.10-8Ωm coù yù nghóa gì? 

B/ Baøi taäp:   

1) Bài tập sách giáo khoa: 

- Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät Oâm ( baøi 6 SGK) 

- Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät Oâm vaø coâng thöùc tính ñieän trôû cuûa daây daãn ( baøi 11 SGK) 

- Baøi taäp veà coâng suaát ñieän vaø ñieän naêng söû duïng ( baøi 14 SGK) 

- Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät Jun – Len – xô. ( baøi 17 SGK) 

- Baøi taäp vaän duïng qui taéc naém tay phaûi  C4,C5,C6 (bài 24 SGK/67) 

2) Bài tập trong sách bài tập: 
- Bài 1.1 => 1.11 Bài  2.4 => 2.11  Bài  4.1 => 4.15  Bài   5.1 => 5.11 Bài 6.3,6.5 => 6.14 

Bài 7.4, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11 Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8. Bài 9.1 => 9.11 Bài 10.1, 
10.2, 10.3, 10.7, 10.8, 10.9,10.10, 10.11, 10.12  Bài 11.1 => 11.2  Bài 12.1 => 12.6, 
12.8=> 12,14 . Bài 13.1 => 13.10. Bài 14.1 => 14.5 Bài 16-17.1, 16-17.2, 16-17.5, 16- 
17.6 => 16-17.10, 16-17.12, 16-17.13   

- Bài 21: 21.1 ->21.11( bỏ 21.5) 
- Bài 22: 22.1-> 22.3; 22.5-> 22.9 
- Bài 23: 23.1 -> 23.9 
- Bài 24: 24.1, 24.4 -> 24.9 
- Bài 25: 25.1 -> 25.8( bỏ 25.3, 25.4) 
- Bài 30: 30.6 

C/ Moät soá baøi taäp tham khaûo: 

Bài 1) Hai ñieän trôû R1  = 10  vaø R2 = 40   ñöôïc maéc noái tieáp vaøo giöõa hai ñieåm A,B coù hieäu 

ñieän theá  khoâng ñoåi baèng 12 V. 

a / Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñoaïn maïch  . 

b / Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû ? 

c / Ñieän trôû R1  laø moät daây daãn coù chieàu daøi 5m , ñieän trôû suaát  0,4.10–6 m. Tính tieát dieän 

cuûa daây R1 ? 

d / Maéc theâm ñieän trôû R3 noái tieáp vôùi hai ñieän trôû treân, roài maéc vaøo hai ñieåm A,B thì hieäu 

ñieän theá ño ñöôïc giöõa hai ñaàu ñieän trôû R3 laø 4 Voân. Tính ñieän trôû R3? 

Bài 2) Hai ñieän trôû R1 = 8   vaø R2 = 12   ñöôïc maéc song song vaøo giöõa hai ñieåm A vaø B cuûa maïch 

ñieän coù hieäu ñieän theá khoâng ñoåi 24V. 

a) Tính ñieän trôû cuûa ñoaïn maïch, cöôøng ñoä vaø coâng suaát cuûa doøng ñieän qua moãi ñieän trôû? 

b) Tính ñieän naêng tieâu thuï cuûa toaøn maïch trong thôøi gian 15 phuùt theo ñôn vò Jun vaø kWh? 

c)   Maéc theâm moät ñieän trôû R3 = 1,2   noái tieáp vôùi ñoaïn maïch song song noùi treân roài taát caû ñöôïc 

maéc vaøo hai ñieåm A,B. Tính coâng suaát tieâu thuï ñieän cuûa ñieän trôû  R3? 

Bài 3) Duøng beáp ñieän coù ghi (220V- 1000W) ñeå ñun 3 lít nöôùc ôû 20 0C trong 15 phuùt. Hieäu ñieän theá 

cuûa maïng ñieän laø 220V. 

a) Tính nhieät löôïng do beáp toaû ra? 
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b)   Tính nhieät ñoä sau cuøng cuûa nöôùc? Bieát nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200J/ kg.K vaø boû qua söï 

hao phí nhieät cho moâi tröôøng? 
Bài 4/ Dùng bếp điện có ghi (220V- 750W) để đun sôi 2 kg nước có nhiệt độ ban đầu 20 0C ở 
hiệu điện thế 220V.  Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa ra môi trường ngoài. 
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K 
a) Tính nhiệt lượng do bếp toả ra .  
b) Nếu không bỏ qua sự hao phí nhiệt thì hiệu suất của ấm là 80%. Tính thời gian đun sôi lượng 
nước trên. 
Bài 5/ Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6V – 6W và 6V – 9W. 
a. Tính điện trở dây tóc của mỗi bóng đèn khi chúng sáng bình thường.  
b. Nếu mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 12V thì độ sáng của mỗi đèn sẽ như thế 
nào so với độ sáng bình thường của chúng. Vì sao? Đèn nào sáng hơn? Vì sao?    

Bài 6/ Hình veõ sau veõ moät oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua khoâng chöùa loõi saét ñang huùt moät kim nam 

chaâm.  Haõy ghi teân caùc cöïc cuûa nguoàn ñieän. 
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Bài 7 : Trong giờ thực hành về từ trường, một thí nghiệm được mô tả như hình dưới. Khi đóng 

khóa K thì kim nam châm sẽ như thế nào? 

 

Bài 8 : Trong giờ  một thí nghiệm để xác định cực của kim nam  

châm. Thí nghiệm được mô tả như hình vẽ. Khi  đóng công tắc K  

thì cực X của kim nam châm bị hút lại gần đầu B của ống dây.  

Hai cực X, Y là cực gì? Vì sao? 

 

 
CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT.                                                                     

  
 

  DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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