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ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Chủ đề I

Chủ đề động học chất điểm nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động và những
dạng chuyển động khác nhau như: chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, tròn đều

Vấn đề cần nắm:
- Chuyển động
thẳng đều
- Chuyển động
thẳng biến đổi đều

và tính tương đối của chuyển động. Ngoài ra kiến thức về sai số phép đo cũng đã được
đề cập. Trong mỗi bài, các tác giả hệ thống lại lý thuyết căn bản, cũng như kiến thức
chuyên sâu phục vụ cho việc giải toán. Các ví dụ đưa theo từng dạng với hướng dẫn giải
chi tiết để bạn đọc hiểu rõ được phương pháp giải. Cuối mỗi bài là các câu hỏi cùng đáp

 Rơi tự do
 Ném thẳng đứng
- Chuyển động
tròn đều
- Tính tương đối
cuả chuyển động
- Sai số

án và lời giải phía sau giúp bạn đọc thực hành, ôn luyện nhằm củng cố kiến thức, nắm
chắc nội dung của bài. Hệ thống các câu hỏi cuối chủ đề là để bạn đọc thực hành, qua đó
có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

§1. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1. Chuyển động cơ
Chuyển động cơ: là sự thay đổi vị trí của vật so với các vật khác theo thời gian.
Chất điểm: là vật có kích thước rất nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó
Quỹ đạo: là đường vạch ra trong không gian bởi các vị trí khác nhau của chất
điểm chuyển động.
Hệ qui chiếu: là thuật ngữ cơ học chỉ vật mốc và hệ trục tọa độ gắn với vật mốc
dùng để xác định vị trí của vật chuyển động cùng với gốc thời gian và đồng hồ
để đo thời gian.

2. Chuyển động thẳng đều

Quãng đường
Thời gian
Tốc độ

5m

5m

5m

5m

5m

1s

1s

1s

1s

1s

5 m/s

5 m/s

5 m/s

5 m/s

5 m/s

Định nghĩa: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng,
trong đó vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời
gian bằng nhau bất kỳ.
Tốc độ - Tốc độ trung bình
vtb  v 

s
t

Các phương trình
𝑣
O

M

x

Phương trình chuyển động
Phương trình chuyển động dạng tổng quát:
x  x0  v  t  t0 

Nếu t0 = 0 (chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động) thì:

x  x0  vt
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Đồ thị:
Đồ thị tọa độ – thời gian: là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian
góc α
Đồ thị vận tốc – thời gian: là đường thẳng song song với trục thời gian
Đồ thị x – t và v – t với t0

0, x0

0 và v

0 được thể hiện ở hình dưới

x
v = hằng số

v

O

O

t

Đồ thị tọa độ - thời gian

t

Đồ thị vận tốc – thời gian

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH
Dạng 1

Tốc độ trung bình
1. Kiến thức cần nắm vững
Vận tốc trung bình
Quan hệ giữa tốc độ trung bình, tốc độ với quãng đường và thời gian:
s
t
Tốc độ trung bình khi vật chuyển động thẳng trên các đoạn đường với
vtb  v 

các tốc độ khác nhau:
s s  s  ...  sn v1t1  v2t2  ....  vntn .
vtb   1 2

t t1  t2  ...  tn
t1  t2  ...  tn

2. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Một đoàn tàu dài 200 m đi qua một cây cầu dài 400 m. Thời gian để đoàn
tàu chuyển động với vận tốc không đổi 36 km/h đi qua hoàn toàn cây cầu là
A. 20 s.

B. 40 s.

C. 60 s.

D. 80 s.

Lời giải:
Cầu

STUDY TIPS

Bắt đầu sang cầu
Khi đã qua cầu

Cầu

Để đoàn tàu đi qua hoàn toàn cây cầu thì tổng quãng đường tàu phải đi là:

s  200  400  600m  t 

s
600
600


 60 s.
v 36.  5 18  10
Đáp án C.

Ví dụ 2: Một ô tô chạy liên tục, trong 2 giờ đầu với tốc độ 80 km/h, trong giờ sau
chạy với tốc độ 50 km/h. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là
A. 70 km/h.
12|LOVEBOOK.VN

B. 60 km/h.

C. 65 km/h.

D. 75 km/h.
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Lời giải:
vtb 

v1t1  v2t2 2.80  50

 70 km/h.
t1  t2
3

Đáp án A
STUDY TIPS
Nếu thời gian chuyển
động của vật trên các
đoạn đường bằng nhau,
và tốc độ trên các đoạn
đường này tương ứng
bằng
thì tốc
độ trung bình trên cả
quãng đường:

Ví dụ 3: Một xe ca chuyển động thẳng từ A đến B, trong một nửa thời gian đầu
xe chuyển động với tốc độ v1 , trong nửa thời gian còn lại xe chuyển động với tốc
độ v2 . Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là
A. vtb 

v1  v2
2

B.

2
1 1
 
vtb v1 v2

C. vtb  v1v2

D. vtb 

v2
v1

Lời giải:

t
t
v1    v2  
2
 2   v1  v2 .
vtb   
t
2
Đáp án A.
Ví dụ 4: Một xe ca chuyển động từ A đến B, trong nửa quãng đường đầu xe

STUDY TIPS
Một vật chuyển động trên
n đoạn đường bằng nhau
với tốc độ tương ứng là
thì:

chuyển động với tốc độ v1 , trong nửa quãng đường còn lại xe chuyển động với
tốc độ v2 . Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là
2

A. v1v2 .

v 
B.  2  .
 v1 

C.

v

1

 v2 
2

.

D.

2v1v2
.
 v1  v2 

Lời giải:
t1 


 2v1v2
s
s
2
s 2
s 2
 vtb 


.
, t2 

t1  t2 s 2 s 2  1 v1  1 v2  v1  v2
v1
v2

v1
v2
Đáp án D.

Ví dụ 5: Một em học sinh đi bộ trên một đường thẳng từ nhà tới trường học cách
đó 2,5 km với tốc độ 5 km/h. Tới nơi do trường học đã đóng cửa nên học sinh
này đã đi về nhà với tốc độ 7,5 km/h. Tốc độ trung bình của học sinh này trong
40 phút tính từ lúc bắt đầu đi là
A. 5km/h.

B.

25
km/h.
4

C.

30
km/h.
4

D.

45
km/h.
8

Lời giải:

s1 2,5

= 0,5 giờ = 30 phút
v
5
10
Quãng đường học sinh đã đi về trong 10 phút đi là: s2  .7, 5  1, 25 km
60
s s
2,5  1,25 45
 km/h.
Do đó tốc độ trung bình trong 40 phút : vtb  1 2 
t
 40 / 60  8
Thời gian đi từ nhà đến trường: t1 

Đáp án D.
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Dạng 2

The best or nothing

Phương trình chuyển động, xác định quãng đường, vận tốc và thời gian
1. Kiến thức cần nắm vững
Khi chất điểm chuyển động một chiều dọc theo Ox:
1.1. Phương trình chuyển động dạng tổng quát

x  x0  v  t  t0 
Trong đó:
- t0 là thời điểm bắt đầu khảo sát.
- x0 là vị trí bắt đầu khảo sát
Chú ý:
Nếu x0  0 : vật ở gốc tọa độ O
Nếu x0  0 : vật ở phía dương của Ox
Nếu x0  0 : vật ở phía âm của Ox
v là vận tốc chuyển động của vật.
Nếu v > 0, vật chuyển động theo chiều dương;
Nếu v < 0, vật chuyển động theo chiều âm của Ox.
1.2. Trường hợp t0  0 (chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển
động ) thì:

x  x0  vt
1.3. Độ dời và quãng đường
Độ dời vật từ thời điểm t1 đến thời điểm t 2
x  xt2  xt1  v  t2  t1 

Quãng đường vật chuyển động từ thời điểm t1 đến thời điểm t2
s  xt2  xt1  v  t2  t1 

1.4. Viết phương trình chuyển động
Bước 1: Chọn một hệ quy chiếu: (gốc tọa độ O, chiều dương, và gốc thời gian)
Bước 2: Xác định x0 (dựa vào gốc tọa độ); độ lớn, dấu của v (dựa vào chiều
chuyển động so với chiều dương của Ox); t0 (dựa vào gốc thời gian).
Bước 3: Thay vào phương trình: x  x0  v  t  t0  để tìm ra phương trình chuyển
động của vật
1.5. Với bài toán xác định khoảng cách giữa hai vật chuyển động cùng
phương:
- Trên một hệ quy chiếu, viết phương trình chuyển động của từng vật.
- Khoảng cách giữa hai vật là d  x2  x1 .
Chú ý: Trường hợp hai vật gặp nhau d  0  x1  x2
Giải phương trình để tìm ra giá trị của đại lượng cần xác định.
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2. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Phương trình chuyển động thẳng dọc theo Ox của chất điểm có dạng:
t = 1,5 h

t=0

50 x(km)

-10 O 60 km
C

x  10  40t (km) , với t đo bằng giờ. Quãng đường đi được của chất điểm sau

1 giờ 30 phút chuyển động là
A. 70 km.

B. 60 km.

C. –40 km.

D. 40 km.

Lời giải:
Quãng đường vật đã đi là: s  xt 1,5  xt 0  v  t2  t1   40 1,5  0   60 km.
Đáp án B.

A

10 km

O

B

x(km)

STUDY TIPS
Để xác định chính xác

Ví dụ 2: Lúc 7 giờ một ô tô khởi hành với tốc độ 60 km/h từ điểm A tới điểm B.
Coi chuyển động của ô tô là thẳng đều. Nếu chọn trục tọa độ Ox trùng với đường
chuyển động của ô tô, chiều dương hướng từ A đến B, gốc tọa độ O nằm giữa A
và B và cách A 10 km, gốc thời gian là lúc 8 giờ thì phương trình chuyển động
của ô tô là
A. x  10  60  t  1 km .
B. x  10  60  t  1 km  .
C. x  10  60  t  1  km  .

và v ta nên vẽ trục tọa độ.
Xác định có thể vẽ trục

Lời giải:

thời gian như hình bên.
Sau đó thay các giá trị tìm
được vào phương trình
dạng
tổng
quát

Nhìn hình vẽ bên ta thấy: x0  10km

để tìm ra
phương
động.

trình

chuyển

D. x  10  60  t  1  km .

Phương trình chuyển động tổng quát: x  x0  v  t  t0 
Vật chuyển động theo chiều dương của Ox nên vận tốc của vật là v  60 km/h
Xe khởi hành lúc 7 giờ, chọn gốc thời gian lúc 8 giờ, suy ra t0  1 h
Vậy: x  10  60  t  1  km  .
Đáp án A.
Ví dụ 3: Lúc 7 giờ, ô tô thứ nhất đi qua điểm A, ô tô thứ hai đi qua điểm B cách

7h

A 10 km. Xe đi qua A với vận tốc 50 km/h, xe đi qua B với vận tốc 40 km/h. Biết
8h

Gốc thời gian

hai xe chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Coi chuyển động của hai
ô tô là chuyển động đều.
Trả lời các câu hỏi sau:
a, Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
A. 7h30.

B. 8 h.

C. 9 h.

D. 8h30.

b, Quãng đường xe A đã đi được đến khi gặp xe B
A. 80 km.

B. 40 km.

C. 50 km.

D. 90 km.

C. 10 h.

D. 11 h.

c, Hai xe cách nhau 20 km lúc mấy giờ ?
A. 9 h.

B. 9h30.

Lời giải:
a, Chọn trục Ox trùng với chiều chuyển động, gốc O tại A.
Gốc thời gian là lúc 7 h. Sau khoảng thời gian t
- Tọa độ của xe thứ nhất: x1  50t (km)
- Tọa độ của xe thứ hai: x2  10  40t (km)
Lúc hai xe gặp nhau thì: x1  x2  50t  10  40t  t  1 h
Vậy hai xe gặp nhau lúc 8 h.
Đáp án B.
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b, Từ kết quả ở (a), thay t  1 vào ta có xA  50.1  50 km
Vậy xe A đã đi được 50 km.
Đáp án C.
c, Khoảng cách giữa hai xe: d  x2  x1  10  10t
Suy ra 10  10t  20  t  1 (loại)hoặc 10  10t  20  t  3h
Vậy hai xe cách nhau 20 km lúc 10h.
O

Đáp án C.

B

A
(7h)

8 h 30 (7h 30) x(km)

Ví dụ 4: Lúc 7 giờ, xe ô tô thứ nhất đi qua A chuyển động thẳng đều về B với tốc

130 km

và gặp xe thứ nhất lúc 8 giờ 30 phút. Biết AB  130km. Tốc độ của xe thứ hai là:

STUDY TIPS

độ v1  40 km/h. Nửa giờ sau, xe ô tô thứ hai chuyển động thẳng đều từ B đến A
A. 60 km/h.

B. 70 km/h.

C. 80 km/h.

Phân biệt thời điểm với
thời gian (hay khoảng thời
gian) chuyển động của
vật. Khi vật chuyển động
từ thời điểm
đến thời

Lời giải:

điểm

- Tọa độ của xe thứ hai: x2  130  v2  t  0,5 

thì thời gian

chuyển động của vật là
Thời điểm tùy
thuộc vào cách chọn mốc
nhưng thời gian (hay
khoảng thời gian) không
đổi.

D. 120 km/h.

Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại A, chiều dương hướng từ A sang B.
Gốc thời gian là lúc 7 giờ. Sau thời gian t  0,5h:
- Tọa độ của xe thứ nhất: x1  40 t
Khi hai xe gặp nhau thì: x1  x2  40t  130  v2  t  0,5 
Thời điểm hai xe gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút hay t  1,5h
 40.1,5  130  v2 1,5  0,5   v2  70 km/h

(Dễ thấy với t  0,5h xe thứ nhất không thể gặp xe thứ hai).
Đáp án B.

Dạng 3

Đồ thị của chuyển động thẳng đều
1. Kiến thức cần nắm vững
1.1. Đồ thị tọa độ – thời gian
Dạng tổng quát: là đường thẳng xiên góc xuất phát từ  t0 , x0  , đi lên nếu v  0,
đi xuống nếu v  0
x

x

O

t

Vật chuyển động theo chiều dương của Ox

O

t

Vật chuyển động theo chiều âm của Ox

1.2. Đồ thị vận tốc – thời gian
Dạng tổng quát: là đường thẳng xuất phát từ  t0 , v  song song với trục thời gian
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Vận tốc

Vận tốc

v

O

t

O

S

SS

t

Diện tích S biểu diễn quãng đường vật đi từ

đến t

2. Ví dụ minh họa

x(km)
A

Ví dụ 1: Đồ thị tọa độ – thời gian của hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng, cùng

20

B

hướng như ở hình bên. Nhận xét đúng là

10

A. Tốc độ của xe A lớn hơn tốc độ của xe B.
B. Tốc độ của xe B lớn hơn tốc độ của xe A.
O

t(h)

0,2

C. Hai xe chuyển động cùng tốc độ.
D. Ở thời điểm ban đầu hai xe ở cùng vị trí.

STUDY TIPS
Trên đồ thị x– t, các đường
thẳng x(t) song song với
nhau cho biết các vật
chuyển động cùng tốc độ

Lời giải:
Hai đường x  t  song song với nhau nên cùng hệ số góc.
Do đó hai xe có cùng tốc độ
Đáp án C.
Ví dụ 2: Đồ thị tọa độ – thời gian của một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo

x(m)

Ox như hình vẽ. Phương trình chuyển động của chất điểm là
16

A. x  2t  4 (m).

B. x  2t (m).

12

C. x  3t  4 (m).

D. x  2t  4 (m).

8

Hướng dẫn giải

4

Phương trình chuyển động dạng tổng quát: x  x0  v  t  t0 
1

2

3

4

t(s)

STUDY TIPS

Từ đồ thị suy ra t0  0, x0  4m
Vận tốc chuyển động của chất điểm:
v

Tọa độ điểm bắt đầu trên
đồ thị cho ta biết
và

12  4
 2 m/s  x  2t  4 (m).
40

Đáp án D.
Ví dụ 3: Đồ thị tọa độ – thời gian của vật chuyển động thẳng mô tả ở hình bên.
Tỉ lệ về tốc độ của vật trong giây đầu và hai giây sau là

x(m)

A. 1 : 2.

30

B. 1 : 3.

C. 3 : 1.

D. 2 : 1.

Lời giải:
20

Tốc độ của vật trong giây đầu là:
v1 

10

O

1

2

3 t(s)

30
 30 m/s
1

Tốc độ của vật trong hai giây sau là:
30
 15m/s
31
Vậy tỉ lệ về tốc độ của vật trong giây đầu và hai giây sau là: 2 : 1.
v2 

Đáp án D.
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Ví dụ 4: Từ đồ thị tọa độ – thời gian của ba xe A, B, C chuyển động thẳng thể
hiện ở hình bên (gốc thời gian là lúc các xe bắt đầu chuyển động)

x(km)

Trả lời các câu hỏi sau:
C
B

16

A

12
8
4

a, Xe nào chuyển động nhanh nhất ?
A. Xe A.
B. Xe B.
C. Xe C.
D. không thể khẳng định được.
b, Đến thời điểm xe A gặp xe B, quãng đường xe C đã đi được là
A. 11 km.

0

10

20

t(phút)

B. 8 km.

C. 7 km.

D. 6 km.

Lời giải:
a, So sánh ba đường thẳng cho thấy: đường x  t  của xe B dốc nhất nên có hệ số

STUDY TIPS
Trên đồ thị x-t, tọa độ
điểm cắt nhau của hai
đường x(t) cho biết thời
điểm và vị trí hai xe gặp
nhau

góc lớn nhất. Do đó xe B chuyển động nhanh nhất
Đáp án B.
b, Xe A gặp xe B tại t  12 phút, lúc này xe C đang ở tọa độ xB  9km.
Lúc đầu (tại t  0 ) thì xB  2 km.
Do đó quãng đường xe B đã đi được là sB  9 – 2  7 km.
Đáp án C.
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III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Câu 1: Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước

B. rất nhỏ so với con người.

A x(m)
B
B -1 O
-2
1 2 3
3
Quãng đường và độ dời của vật tương ứng

C. rất nhỏ so với vật chọn làm mốc.

bằng

của vật
A. rất nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó.

D. nhỏ và khối lượng của vật không đáng kể.
Câu 2: Chỉ ra câu sai
A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường

A. 2 m, –2 m .

B. 8 m, –2 m.

C. 2 m, 2 m.

D. 8 m, –8 m.

Câu 10: Phương trình chuyển động của một chất điểm
dọc theo Ox có dạng: x  5t  20(m) , với t đo bằng giây.

thẳng.
B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều
trên mọi đoạn đường là như nhau.

Nhận xét đúng là
A. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ điểm O, với

C. Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi
được tỉ lệ thuận với tốc độ.

vận tốc 5 m/s.
B. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ điểm O với

D. Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi
được tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.
Câu 3: Một xe ca chuyển động với vận tốc 5 m/s trong
giây thứ nhất, 10 m/s trong giây thứ thứ hai và 15 m/s

vận tốc 20 m/s.
C. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ một điểm
cách O một khoảng 5 m, với vận tốc 20 m/s.
D. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ một điểm

trong giây thứ ba. Quãng đường vật đã đi được trong

cách O một khoảng 20 m, với vận tốc 5 m/s.

3 s là

Câu 11: Phương trình chuyển động của một chất điểm

A. 15 m.

B. 30 m.

C. 55 m.

D. 70 m.

Câu 4: Xe ô tô xuất phát từ A lúc 8 h, chuyển động
thẳng tới B lúc 9 giờ 30 phút. Biết khoảng cách từ A tới
B bằng 90 km. Tốc độ trung bình của xe là
A. 60 km/h. B. 45 km/h. C. 50 km.

D. 90 km/h.

Câu 5: Một chiếc xe chuyển động với tốc độ 50 km/h
trong 6 km đầu tiên và 90 km/h trong 6 km tiếp theo.
Tốc độ trung bình của xe trong quãng đường 12 km
này là
A. lớn hơn 70 km/h.

B. bằng 70 km/h.

C. nhỏ hơn 70 km/h.

D. bằng 38 km/h.

Câu 6: Một chiếc ô tô đi 2 km trong 2,5 phút. Nếu nó đi

dọc theo Ox có dạng: x  5t  12  km  , với t đo bằng giờ.
Độ dời của chất điểm từ 2 h đến 4 h là
A. 8 km.

B. 6 km.

C. 10 km.

D. 2 km.

Câu 12: Lúc 6 h, một ô tô khởi hành từ O, chuyển động
thẳng đều với tốc độ 50 km/h. Nếu chọn trục tọa độ
trùng với đường chuyển động, gốc tọa độ ở O, chiều
dương ngược chiều với chuyển động, gốc thời gian là
lúc 6 h, thì phương trình chuyển động của ô tô với thời
gian t đo bằng giờ là
A. x  50 t  km  .

B x  50  t  6  km  .

C. x  50  t  6  km  .

D. x  50 t  km  .

một nửa quãng đường với tốc độ 40 km/h thì phần còn

Câu 13: Một chất điểm chuyển động thẳng đều với vận

lại của quãng đường nó đi với tốc độ

tốc v  4 m/s. Lúc t  1s chất điểm có tọa độ x  5 m.

A. 48 km/h. B. 50 km/h. C. 56 km/h. D. 60 km/h.
Câu 7: Một tầu hỏa chuyển động với tốc độ 60 km/h

Phương trình chuyển động của chất điểm, với thời gian
đo bằng giây là

trong 1 giờ đầu và 40 km/h trong nửa giờ sau. Tốc độ

A. x  4t  1 (m).

B. x  4t  1 (m).

trung bình của tầu trong cả quá trình là

C. x  4t  5 (m).

D. x  4t  5 (m).

A. 50 km/h.

B. 160/3 km/h.

C. 48 km/h.

D. 70 km/h.

Câu 8: Một chiếc xe chuyển động thẳng, trong một nửa
thời gian đầu xe chuyển động với tốc độ 65 km/h, trong
nửa thời gian còn lại xe chuyển động với tốc độ 35
km/h. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là
A. 45,5 km/h .

B. 50 km/h.

C. 40 km/h.

D.55,5km/h.

Câu 9: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến
điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).

Câu 14: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 30
km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên
đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô
tô chạy từ A là 72 km/h và của ô tô chạy từ B là 60 km/h.
Hai ô tô gặp nhau tại địa điểm cách A
A. 102 km. B. 132 km.

C. 150 km.

D. 180 km.

Câu 15: Người đi xe đạp xuất phát tại A, người đi bộ
xuất phát tại B cùng thời điểm với người tại A. Vận tốc
người đi tại A là 12 km/h, người đi tại B là 6 km/h. Biết
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hai người đi trên con đường AB nhưng theo hướng
ngược chiều nhau và khoảng cách AB bằng 12 km. Coi

Tốc độ trung bình của vật từ t1  0 đến t2  5 s là
A. 5 m/s.

B. 6 m/s.

C. 10 m/s.

D. 25 m/s.

chuyển động của người đi xe và đi bộ là thẳng đều. Vị

Câu 21: Hình dưới là đồ thị tọa độ – thời gian của 2 vật

trí hai người gặp nhau cách B một khoảng

chuyển động thẳng cùng hướng.

A. 2 km.

B. 4 km.

C. 6 km.

D. 8 km.
x

Câu 16: Từ một địa điểm hai ô tô chuyển động trên một

B

A

đường thẳng cùng chiều. Ô tô thứ nhất chạy với tốc độ
36 km/h, ô tô thứ hai chạy với tốc độ 54 km/h nhưng
xuất phát sau ô tô thứ nhất 1 giờ. Hai ô tô gặp nhau sau

t
O

khi đã đi quãng đường là
A. 54 km.

B. 72 km.

C. 108 km.

D. 144 km.

Câu 17: Lúc 6 giờ một xe máy xuất phát tại A với vận
tốc 40 km/h để đi đến B. Lúc 8 giờ một ô tô xuất phát
tại B với vận tốc 80 km/h cùng chiều với chiều chuyển
động của xe máy. Coi chuyển động của hai xe là thẳng

Tỉ lệ vận tốc vA : vB là
A. 3:1.

C. 3 : 1.

B. 1:3.

Câu 22: Đồ thị tọa độ – thời gian của một xe máy
chuyển động thẳng như hình dưới đây
x(m)

đều và khoảng cách AB là 20 km. Trong quá trình
3

chuyển động của hai xe, khi ô tô đuổi kịp xe máy thì
hai xe cách B một khoảng
A. 120 km. B. 140 km.

C. 160 km.

Câu 18: Đồ thị tọa độ – thời gian nào dưới đây cho

x

x

5

3

O

D. 180 km.

t(phút)

-2

biết vật chuyển động thẳng đều

D. 1 : 3.

Nhận xét sai là

x

x

A. Xe chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ.
B. Tốc độ chuyển động của xe bằng 60 km/h.

O

(1)

t

O

t
(2)

O

(3)

t

O

t
(4)

A. Đồ thị (1).

B. Đồ thị (2).

C. Đồ thị (3).

D. Đồ thị (4).

C. Sau 5 phút quãng đường xe đã đi được là 5 km.
D. Vật đổi chiều chuyển động tại thời điểm t1  3
phút.
Câu 23: Đồ thị tọa độ – thời gian như hình dưới đây

Câu 19: Đồ thị tọa độ – thời gian của vật chuyển động

x

thẳng như hình dưới. Vận tốc của vật là
x(m)

Kết luận nào sau đây là đúng?

3

A. Vật chuyển động với vận tốc thay đổi.

2

B. Vật chuyển động với vận tốc không đổi.

1

C. Không mô tả một chuyển động trong thực tế.

O
A. 1m/s.

t

O

4

1

2

B. -1m/s.

3

4

D. Vật đang đứng yên.

t(s)

C. 0,5 m/s.

Câu 24: Hai người đứng ở hai điểm A và B cách nhau
D. 2 m/s.

Câu 20: Đồ thị tọa độ – thời gian của một vật như ở

45 m. Khi người đứng ở A bắt đầu chạy với tốc độ
5 m/s theo hướng vuông góc với AB thì người đứng ở
B cũng ngay lập tức xuất phát và chạy với tốc độ 7,5

hình dưới

m/s theo một đường thẳng để đuổi theo A. Sau khoảng

x(m)

thời gian t, người xuất phát tại B gặp người xuất phát

20

tại A. Giá trị của t gần bằng
A. 6 s.

5
-10
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2

4

t(s)

B. 8 s.

C. 10 s.

D. 12 s.
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ĐÁP ÁN
1. A
11. C
21. B

2. C
12. D
22. D

3. B
13. A
23. C

4. B
14. C
24.B

5. C
15. B

6. D
16. C

7. B
17. A

8. B
18. A

9. B
19. B

10. D
20. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A

x  x0  vt  x0  4t

Câu 2: Đáp án C

Lúc t  1s thì x  5  5  x0  4.1  x0  1 m.

Câu 3: Đáp án B

 x  4t  1 (m).

S  v1t1  v2t2  v3t3  5.1  10.1  15.1  30 m.

Câu 14: Đáp án C

Câu 4: Đáp án B

Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại A, chiều

s 90

 60 km/s.
t 1, 5
Câu 5: Đáp án C
 vtb 

dương hướng từ A sang B, gốc thời gian là lúc hai xe
xuất phát

Vì quãng đường đi được trong hai giai đoạn bằng nhau

O

1 1 1 1 
1 1 1
1 
   
     vtb 64, 2 km/h.
vtb 2  v1 v2 
vtb 2  50 90 
Câu 6: Đáp án D
2
 48 km/h
Ô tô đi 2 km trong 2,5 phút  vtb 
2, 5 60

Chú ý: Phải đổi đơn vị thời gian từ phút ra giờ, vì
bài toán cho tốc độ theo đơn vị km/h.
Câu 7: Đáp án B
Tổng quãng đường tầu đi được là: 60.1  40.

1
 80 km
2

Tổng thời gian tầu đi là: 1 + 0,5 = 1,5h

vtb 

80 160

km/h.
3/2
3

Câu 8: Đáp án B

xA  72 t (km)
Phương trình chuyển động của ô tô chạy từ B:

xB  60 t  30 (km)
Khi hai ô tô gặp nhau thì
xA  xB  72t  60 t  30  t 

5
 150 km.
2
Chú ý: Khi hai vật cùng chuyển động dọc theo Ox

chúng gặp nhau khi: xA  xB .
Câu 15: Đáp án B
Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại B, chiều
dương hướng từ B sang A
x(km)

O
A

nên áp dụng công thức:

v1  v2  ...  vn
n

5
h
2

 xA  72.

Thời gian chuyển động trong hai giai đoạn bằng nhau

vtb 

x(km)

30 km

Phương trình chuyển động của ô tô chạy từ A:

Áp dụng công thức:
1 1 1 1 
1 1 1
1
   
     v2  60 km/h.
vtb 2  v1 v2 
48 2  40 v2 

B

A

nên áp dụng công thức

 vtb 

v1  v2
 50 km/h.
2

Câu 9: Đáp án B
Quãng đường vật đi được: s  2.3  2  8 m
Độ rời: xOB  xB  xO  2  0  2 m.

B

12 km

Phương trình chuyển động của người đi xe đạp:

xA  12 t  12
Phương trình chuyển động của người đi bộ: xB  6 t
Khi hai người gặp nhau thì: xA  xB
2
2
h  xB  6.  4 km.
3
3

Chú ý: Độ dời khác với quãng đường. Độ dời

 12 t  12  6 t  t 

x  x2  x1 có thể dương, âm hoặc bằng 0, còn

Câu 16: Đáp án C

quãng đường là đại lượng không âm.

Chọn Ox có gốc O tại điểm xuất phát, chiều dương

Câu 10: Đáp án D

hướng theo chiều chuyển động của hai ô, gốc thời gian

Câu 11: Đáp án C

là lúc ô tô thứ nhất bắt đầu xuất phát.

Độ rời x  xt  4  xt  2  5  4  2   10 km.
Câu 12: Đáp án D
Câu 13: Đáp án A

Phương trình chuyển động của ô tô thứ nhất:

x1  36t  km 
Phương trình chuyển động của ô tô thứ hai:
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x2  54  t  1 km  với t  1h

Câu 21: Đáp án B

Hai ô tô gặp nhau thì x1  x2  36t  54  t  1  t  3 h

vA  tan 30 o 

Lúc này quãng đường mỗi ô tô đã đi được là:

s  36.3  108 km.
Câu 17: Đáp án A
Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại A, chiều
dương hướng từ A sang B, gốc thời gian là lúc 6 giờ.
Phương trình chuyển động của xe máy: xA  40t
Phương trình chuyển động của ô tô: xB  20  80  t  2 



1

;

3

vB  tan 60o  3

vA 1 3 1

 .
vB
3
3

Câu 22: Đáp án D
Đồ thị đã cho thấy vật chuyển động theo chiều âm của
trục Ox, tại t1  3 phút vật đi qua O, mà không đổi
chiều chuyển động.
Chú ý: Khi vật chuyển động dọc theo một trục tọa

Khi hai xe gặp nhau khi xA  xB

độ, vật đổi chiều chuyển động tương ứng với đổi

 40t  20  80  t  2   40t  140  t  3,5h

dấu của vận tốc, từ giá trị dương sang giá trị âm,
hoặc ngược lại.

 xA  40.3,50  140 km

Câu 23: Đáp án C

Vậy lúc gặp nhau hai xe cách B khoảng:

Vận tốc của vật lớn ∞ nênđâykhông phải là một chuyển

xA  20 km  120 km.
Câu 18: Đáp án A

động trong thực tế.
Chú ý: v  tan. Nếu tan  0 vật chuyển động

Câu 19: Đáp án B

theo chiều dương Ox, nếu tan  0 vật chuyển

04
 1m/s
40

chuyển động, và tan   không mô tả một chuyển

v

Giá trị âm đã cho thấy vật chuyển động theo chiều âm

động thực tế .
Câu 24. Đáp án B.

của Ox.
Chú ý: v 

động theo chiều âm của Ox, tan  0 vật không

x2  x1
.
t2  t1

Giả sử hai người gặp nhau tại C.
Khi đó AC = 5t; BC = 7,5t
C

Câu 20: Đáp án C
Quãng đường vật đi từ 0 s đến 2 s là:
s1  xt  2  xt 0  20  0  20 m

Quãng đường vật đi từ 2 s đến 5 s là:
s2  xt  5  xt  2  10  20  30 m

Tổng quãng đường vật đi 0 s đến 5 s là:

s  s1  s2  50 m
s 50
 vtb  
 10  m/s 
t 5
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45 m

A

B

Từ hình vẽ có:

BC 2  AB2  AC 2   7,5t   452   5t 
2

t

452
7, 52 52

8 s.

2

Công phá Vật lí 1

More than a book

§2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1. Chuyển động thẳng biến đổi đều
là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ tăng hoặc giảm đều
theo thời gian.
1.1. Chuyển động thẳng nhanh dần đều: là chuyển động thẳng có tốc độ tăng
đều theo thời gian
1.2. Chuyển động thẳng chậm dần đều: là chuyển động thẳng có tốc độ giảm
đều theo thời gian

2. Vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
Vận tốc trung bình: vtb 
Vận tốc tức thời: v 

x
t

x
(với t rất nhỏ)
t

Nhận xét:

s
, với s  x là quãng đường dịch
t
chuyển trong khoảng thời gian rất nhỏ t .
- Vectơ vận tốc tức thời có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động
và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó.
- Vận tốc tức thời tại một thời điểm cho biết chuyển động của vật tại thời điểm
đó nhanh hay chậm.
- Độ lớn của vận tốc tức thời bằng

3. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
Gia tốc a không đổi, a 

v2  v1  v

t2  t1 t

- a có gốc đặt ở vật chuyển động, có cùng phương chiều với  v và có độ lớn
bằng

v
.
t

- Đơn vị: m/s2
- Chuyển động thẳng nhanh dần đều a cùng chiều với v
- Chuyển động thẳng chậm dần đều a ngược chiều với v

4. Các phương trình
Khi vật chuyển động dọc theo Ox và chỉ theo một chiều xác định, nếu chọn gốc
thời gian t0  0 thì:
Gia tốc: a = hằng số
Vận tốc: v  v0  at

(t)
O

M

s

x

Tọa độ (phương trình chuyển động): x  x0  v0t 
Độ dời trong thời gian t: x  x0  v0t 

at 2
2

at 2
at 2
 x  v0t 
2
2
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Hệ thức độc lập thời gian: v2  v02  2ax
Trường hợp chiều dương Ox được chọn là chiều chuyển động của vật ( v0  0
hoặc v  0 ) thì x  s (s là quãng đường vật đi được từ t0  0 đến t), khi đó:
s  v0 t 

at 2
2

v2  v02  2as

5. Đồ thị
5.1. Nhắc lại khái niệm
Đồ thị gia tốc – thời gian: là đường thẳng song song với trục thời gian
Đồ thị vận tốc – thời gian: là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian góc α
Đồ thị tọa độ – thời gian: là một phần đường parabol
5.2. Đồ thị biểu diễn
Đồ thị (a– t), (v– t) và (x– t) của một chuyển động thẳng biến đổi đều được thể hiện
ở hình dưới với:
- Chuyển động nhanh dần đều
- Gốc thời gian t0  0
- Chuyển động theo chiều dương Ox
- Vận tốc đầu v0  0
- Tọa độ ban đầu x0  0
a>0

a>0

O

S
S

t
Diện tích S biểu diễn vận tốc
tức thời đạt được ở thời điểm t
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x

v

a

a>0

S
S

O
t
Diện tích S biểu diễn quãng đường

O

vật đi được từ

tới thời điểm t

t
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH
Dạng 1

Xác định các đại lượng quãng đường, vận tốc gia tốc và thời gian
1. Kiến thức cần nắm vững
Khi chỉ xét chuyển động một chiều của vật và chọn gốc thời gian t0  0 thì có
các phương trình:
v  v0  at
x  x0  v0t 

(1)
at 2
2

(2)

v2  v02  2a  x  x0   2ax

(3)

Nếu v0  0 hoặc v  0, tức chiều dương Ox được chọn là chiều chuyển động của
vật thì độ dời x là quãng đường s của vật đi được từ t0  0 đến t. Do đó các
công thức (2) và (3) trở thành
s  v0 t 

at 2
2

(2’)

v2  v02  2as

(3’)

(1), (2’) và (3’) là các công thức thường được sử dụng trong các bài toán xác định
quãng đường vận tốc, gia tốc và thời gian.
Chú ý
Đơn vị trong hệ SI:
- Thời gian: s
- Quãng đường hay tọa độ:
m.
- Vận tốc hay tốc độ: m/s
- Gia tốc: m/s2

Lưu ý:
- Nếu a và v0 hoặc v cùng dấu  a.v0  0  vật chuyển động nhanh dần đều
- Nếu a và v0 hoặc v trái dấu  a.v0  0  vật chuyển động chậm dần đều
Tốc độ trung bình: vtb 

v1  v2
2

Trong đó v1 là tốc độ đầu, v2 là tốc độ cuối

2. Ví dụ minh họa
STUDY TIPS
Cách giải khác:
Chuyển động biến đổi
đều nên: Tốc độ trung
bình:

Ví dụ 1: Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc
20 m/s sau 5 s. Quãng đường mà ô tô đã đi được là
A. 100 m.

B. 50 m.

C. 25 m.

D. 200 m.

Lời giải:
v  v0  at  a 
s  v0t  a

v  v0 v  0 20


 4 m/s2
t
t
5

t2
 2t 2  2.52  50 m.
2

Đáp án B.
Ví dụ 2: Xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 20 m/s thì bị hãm phanh
chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi
xe dừng hẳn là 100 m. Gia tốc của xe là
A. 1 m/s2 .

B. 1m/s2 .

C. 2 m/s 2 .

D. 5 m/s2 .

Lời giải:
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v2  v02  2as  a 

STUDY TIPS
- Vận tốc là một đại lượng
vectơ nên giá trị của nó
(trong một hệ tọa độ) có
thể dương, âm hoặc bằng
0. Giá trị dương cho biết
vật chuyển động theo
chiều dương và ngược lại,
giá trị âm cho biết vật
chuyển động theo chiều
âm của trục tọa độ.
- Tốc độ là đại lượng
không âm, tốc độ tức thời
là độ lớn của vận tốc tức
thời.

The best or nothing

02  20 2
 2 m/s2 .
2.100

(dấu– chứng tỏ a ngược chiều với v là chiều chuyển động và cũng là chiều
dương của Ox).
Đáp án C.
Ví dụ 3: Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục Ox từ vận tốc 20 m/s
chậm dần đều tới khi dừng hẳn trong thời gian 5s. Gia tốc chất điểm là

Lời giải:

v  v0  at  a 

D. 2 m/s2 .

C. 4 m/s2 .

B. 4 m/s2 .

A. 2,5m/s2 .

v  v0 0   20 

 4m/s2 .
t
5
Đáp án B.

Ví dụ 4: Một chất điểm chuyển động theo phương trình x  t 2  3t  4 (m) , t tính
theo giây. Tốc độ trung bình của chất điểm trong 5s đầu là
STUDY TIPS
Cách giải khác: Từ biểu
thức

A. 8 m/s

B. 7.6 m/s

C. 6,4 m/s

D. 5,8 m/s

Lời giải:
Quãng đường vật đã đi được trong 5s đầu là



 



s5  xt 5  xt 0  52  3.5  4  02  3.0  4  40 m

Vậy

Vậy tốc độ trung bình của chất điểm trong 5 s đầu là:
s
40
vtb  5 
 8 m/s.
t
5
Đáp án A.
Ví dụ 5: Tàu hỏa đang chuyển động với vận tốc 60 km/h thì bị hãm phanh chuyển
động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 450 m thì vận tốc của tàu chỉ con 15
km/h. Quãng đường tàu còn đi thêm được đến khi dừng lại hẳn là
A. 60 m.

B. 45 m.

C. 15 m.

D. 30 m.

Lời giải:
60 km/h 

25
50
m/s
m/s ; 15km/h 
6
3

Sử dụng công thức v  v0  2as :
2

2

Giai đoạn tàu chuyển động từ vận tốc 60 km/h giảm xuống còn 15 km/h:
2

2

 50   25 
125
m/s2
      2.450.a  a  
3
6
36.12
   

Giai đoạn tàu chuyển động từ vận tốc 15 km/h tới khi dừng lại hẳn:
2

 25 
 125 
625 6.36
02     2  
.
 30 m.
 s1  s1 
6
36.12
36 125
 



Đáp án D.
Ví dụ 6: Một vật chuyển động biến đổi đều, đi được 10 m trong 5 s đầu và 10 m
nữa trong 3 s tiếp theo. Quãng đường vật sẽ đi được trong 2 s tiếp theo nữa là
A. 8,3 m.
Lời giải:
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B. 9,3 m.

C. 10,3 m.

D. 11,3 m.
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Gọi v0 là vận tốc đầu của vật.
Quãng đường vật đi được sau 5s đầu là
t2
25
 5v0  a  10  2v0  5a  4 (1)
2
2
Quãng đường vật đi được sau 8s đầu là:
s5  v0t  a

s8  8v0  a

64
 20  2v0  8a  5 (2)
2

7
1
2
(1) và (2)  v0  m/s; a  m/s
6
3
Quãng đường vật đi được sau 10s đầu là:
100
7
1
 10.  50.  28,3m
2
6
3
Vậy quãng đường vật đi được trong 2s cuối là
s10  10v0  a

s  s10  s8  28,3  20  8,3m.

Đáp án A.
Ví dụ 7: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ. Quãng
đường vật đi được trong giây đầu là 10m. Quãng đường vật đi được trong giây
tiếp theo là
A. 10m.

B. 20m.

C. 30m.

D. 40m.

Lời giải:
STUDY TIPS
- Vật chuyển động biến
đổi đều với gia tốc a và
không đổi chiều chuyển
động thì quãng đường vật
đi được trong giây thứ
là:

- Nếu

thì:

Ta xét bài toán tổng quát:
Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a, vận tốc đầu v0 và không đổi chiều
chuyển động. Tìm quãng đường vật đi được trong giây thứ n tính từ thời điểm vật bắt
đầu chuyển động.

Độ dời của vật sau thời gian t  n giây  n  1 và sau thời gian t ’   n  1 giây là:

a  n  1
an2
; xn1  x0  v0  n  1 
xn  x0  v0 n 
2
2
Vậy quãng đường vật đi được trong giây thứ n là:

2

a  n  1
an2
a
 v0 n 
 v0  n  1 
 v0   2n  1
2
2
2
2

sn  xn  xn1

Lưu ý: Nếu v0  0 thì sn  v0 

a
 2n  1 .
2

Áp dụng vào bài toán:
a
Trong giây đầu: s1  0  .1  10  a  20 m/s2
2
Quãng đường vật đi trong giây tiếp theo (giây thứ 2 là):
s2  v0 

a
20
2n  1  0   2.2  1  30 m.

2
2

Đáp án C.
Ví dụ 8: Một ô tô chuyển động chậm dần đều, trong 2 giây cuối trước khi dừng
hẳn ô tô đi được 2m. Gia tốc của ô tô là
A. 1m/s2 .

B. 2 m/s2 .

C. 0,5m/s2 .

D. 0,25m/s 2 .
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Lời giải:
Xét bài toán tổng quát: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc a. Tính
quãng đường vật đi được trong n giây cuối trước khi vật dừng hẳn.
Giả sử chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Gốc thời gian là lúc vật
bắt đầu chuyển động.
STUDY TIPS
Khi vật chuyển động
chậm dần đều, quãng
đường vật đi được trong n
giây cuối trước khi vật
dừng hẳn là:

Gọi t là thời gian để vật đi toàn bộ quãng đường s đến khi vật dừng hẳn thì:

1
s  vot  at 2 .
2

Quãng đường vật đi được trong  t – n  giây đầu là:
2
1
sn  vo  t  n   a  t  n  .
2

Vậy quãng đường vật đi được trong n giây cuối cùng trước khi dừng hẳn là:
s  s  sn  vot 

2

1 2 
1
1 
at   vo  t  n   a  t  n    n  vo  at  an  .
2
2
2 




Mà khi vật dừng lại thì v  0  vo  at  0
1
Vậy ta có s   an2
2
Lưu ý: Do s  0 nên a  0, phù hợp với tính chất của chuyển động chậm dần

đều khi chọn chiều dương là chiều chuyển động thì a  0.
Áp dụng vào bài toán:
1
2s
2.2
s   an2  a   2   2  1 m/s2 .
2
n
2

Đáp án A.
Ví dụ 9: Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Quãng đường
vật đi được trong 5s đầu, 5s tiếp theo và 5s tiếp theo nữa tương ứng là S1 , S2
và S3 . Khi đó
A. S1  S2  S3 .

B. 5S1  3S2  S3 .

1
1
C. S1  S2  S3 .
3
5

1
1
D. S1  S2  S3 .
5
3

Lời giải:
STUDY TIPS
Khi vật chuyển động với
vận tốc ban đầu bằng 0,
nhanh dần đều với gia tốc
a thì tỉ số quãng đường vật
đi được trong những
khoảng thời gian liên tiếp
bằng nhau là:

Trong khoảng thời gian t vật đi được: s1  s1
Sau thời gian t  2t vật đi được: s2

 2t 
a

2

 t 
a

2

2

 t 
 4a

2

2
2
Suy ra quãng đường vật đi được trong thời gian t tiếp theo là

s2  s2  s1
Tương tự ta rút ra s3  s3  s2

 t 
 5a

 t 
 3a

2

2

2

2

Vậy S1 : S2 : S3  1: 3 : 5.
Đáp án C.
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Ví dụ 10: Một vật chuyển động trên một đường thẳng với gia tốc 1m/s2. Nếu vận
tốc của vật sau 10s từ lúc vật bắt đầu chuyển động là 5m/s, thì quãng đường vật
đi được trong thời gian này là
A. 12,5m.

B. 25m.

C. 50m.

D. 100m.

Lời giải:
Cách 1:
v  v0  at suy ra, khi t  10 thì v  5m/s  5  v0  1.10  v0  5 m/s
t2
2
Mà v  0  t  5  0  t  5 s

Vậy v  5  t ; x  5t 

12,5 m

O

x
t = 10

t=5

Như vậy từ t  0 đến t  5 s vật chuyển động chậm dần, tại t  5 vật đổi chiều
chuyển động, sau đó từ t  5s đến t  10s vật chuyển động nhanh dần (hình vẽ)
Quãng đường vật đi được trong 5s đầu là

t=0

s1  xt 5  xt 0  12,5  0  12,5m
Quãng đường vật đi được trong 5s sau là

s2  xt 10  xt 5  0  12,5  12,5m
Vậy tổng quãng đường vật đã đi được trong 10 s là
s  s1  s2  25 m.

Cách 2: Giải bằng đồ thị:

v (m/s)

Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian như hình bên thỏa mãn:



5



- Gia tốc a  1 m/s2  tan 45
- Tại thời điểm t  10s thì vận tốc v  5m/s

O
-5

5

10

t(s)

Suy ra tại t  0 vận tốc (ban đầu) của vật là – 5 m/s2
Quãng đường vật đi được chính bằng diện tích của hai tam giác vuông
1

 s  2  .5.5   25m.
2


Đáp án B.
Chú ý: Với các bài toán như tàu, ô tô…đang chuyển động bị hãm phanh, vật chuyển
động chậm dần và sẽ dừng hẳn khi v  0  t  

v0
a

. Tuy nhiên, nhiều trường hợp

v  0 vật có thể sẽ dừng lại và đổi chiều chuyển động (nếu gia tốc vẫn được duy trì).
Do đó khi gặp bài toán xác định quãng đường của vật chuyển động chậm dần đều đi
được sau thời gian t cần lưu ý thời điểm t tính quãng đường của vật đã đi, vật đã đổi
chiều chuyển động hay chưa.
Đối với trường hợp tính quãng đường vật đi được khi vật đã đổi chiều chuyển động
ta phải chia chuyển động thành 2 giai đoạn để áp dụng các công thức tính quãng
đường hoặc đơn giản hơn ta có tính toán dựa vào vẽ đồ thị v – t.
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