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BÀI 1: LOGIC VÀ HỆ ĐẾM 

Giới thiệu:  

Bài này cung cấp các khái niệm về logic mệnh đề và các hệ đếm; cách viết bảng 

chân trị cũng như chứng minh mệnh đề bằng cách dùng bảng chân trị. Trình bày cách 

biểu diễn số trong từng hệ đếm và cách chuyển đổi giá trị giữa các hệ này với nhau. 

Trình bày các phép toán thường dùng của các hệ đếm khác nhau. 

Mục tiêu:  

Trình bày kiến thức về logic mệnh đề. Phân biệt được một phát biểu có phải là 

mệnh đề hay không. Phân biệt được các hệ đếm (hệ nhị phân, bát phân, thập phân, thập 

lục phân). Thực hiện tính toán, chuyển đổi giữa các hệ đếm. 

Nội dung chính: 

1. Logic 

1.1. Mệnh đề 

a) Định nghĩa:  

Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai. 

Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh . . . không là mệnh đề. 

Ví dụ:  

 Mặt trời quay quanh trái đất. 

 2 + 2 = 4 

 5 > 3 

Các phát biểu trên là các mệnh đề. 

Các phát biểu sau không phải là mệnh đề: 

 Có phải 5 là số nguyên tố phải không? 

 Hôm nay trời nắng quá! 

 Em học bài đi! 

Ký hiệu: ta thường dùng các ký hiệu P, Q, R, ... để chỉ mệnh đề. 

Chân trị của mệnh đề: 

 Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể đồng thời vừa đúng vừa sai. 

Khi mệnh đề P đúng ta nói P có chân trị đúng, ngược lại ta nói P có chân trị sai. 

Chân trị đúng và chân trị sai sẽ được ký hiệu lần lượt là 1 (hay Đ, T) và 0 (hay S, F). 
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b) Phân loại: Mệnh đề gồm 2 loại:  

- Mệnh đề phức hợp 

- Mệnh đề sơ cấp. 

1.2. Các phép toán logic 

a) Phép phủ định: phủ định của mệnh đề P được ký hiệu là ¬𝑝 ℎ𝑎𝑦 �̅� (đọc là 

“không” P hay “phủ định của” P). 

Bảng chân trị 

P ¬𝑃 

0 1 

1 0 

Ví dụ:  

Ta có mệnh đề: 5 là số nguyên tố 

Phủ định của mệnh đề trên: 5 không là số nguyên tố. 

  Ta có mệnh đề: 3 > 2 

  Phủ định của mệnh đề trên: 3 ≤ 2 

b) Phép nối liền (hội): của hai mệnh đề P, Q được ký hiệu bởi P  Q (đọc là “P và 

Q”), là mệnh đề được định bởi: P  Q đúng khi và chỉ khi P và Q đồng thời đúng. 

Bảng chân trị: 

P Q P  Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Ví dụ: 

 Ngân học giỏi và rất siêng năng 

 An đang đọc sách và nằm trên giường 

 3 < 2 và 5 là số nguyên tố. 

c) Phép nối rời (tuyển): của hai mệnh đề P, Q được ký hiệu bởi P  Q (đọc là “P hay 

Q”), là mệnh đề được định bởi: P  Q sai khi và chỉ khi P và Q đồng thời sai. 
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Bảng chân trị: 

P Q P  Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Ví dụ:  

  > 3 hay  < 4 

 5 là số dương hay 5 là số lẻ 

 Ba đang đọc báo hay xem phim 

 Nga chơi games hay nghe nhạc 

 An giúp mẹ lau nhà hay rửa chén 

d) Phép kéo theo: Mệnh đề P kéo theo Q của hai mệnh đề P và Q, ký hiệu là P  Q 

(đọc là “P kéo theo Q” hay “Nếu P thì Q” hay “P là điều kiện đủ của Q” hay “Q là 

điều kiện cần của P”) là mệnh đề được định bởi: 

P  Q sai khi và chỉ khi P đúng mà Q sai. 

Bảng chân trị  

P Q P  Q 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

Ví dụ: 

 Nếu 1 = 2 thì mặt trời biến mất. 

 Nếu trời mưa thì mặt đất ướt. 

 Nếu 3 + 2 = 0 thì tôi thi đậu đại học y. 

e) Phép kéo theo hai chiều: Mệnh đề P kéo theo Q và ngược lại của hai mệnh đề P 

và Q, ký hiệu bởi P  Q (đọc là “P nếu và chỉ nếu Q” hay “P khi và chỉ khi Q” hay 

“P là điều kiện cần và đủ của Q”), là mệnh đề xác định bởi: 

P  Q đúng khi và chỉ khi P và Q có cùng chân trị 
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Bảng chân trị 

P Q P  Q 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

1.3. Các phép toán Bit 

Bản chất máy tính chỉ hiểu được mã nhị phân dưới dạng dãy số 0 và 1. Mỗi con 

số như vậy được gọi là một bit. Ngôn ngữ lập trình có cung cấp cho chúng ta những toán 

tử để chúng ta có thể thao tác trên bit như các phép cơ bản and, or, not, xor, dịch trái, 

dịch phải. Chúng ta cùng làm quen cũng như thực hành với những toán tử thao tác trên 

bit hay còn được gọi là bitwise. 

Các toán tử thao tác trên bit 

Các phép thao tác trên bit Kí hiệu 

Phép AND & 

Phép OR | 

Phép phủ định NOT ~ 

Phép XOR ^ 

Phép dịch trái << 

Phép dịch phải >> 

 

a) Phép AND 

Kí hiệu: & 

Bảng chân trị 
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A B A & B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Phép AND chỉ có giá trị 1 nếu cả hai toán hạng đều có giá trị 1. 

Ví dụ: 

A 0 1 0 0 1 1 0 0 

B 0 1 0 1 0 1 0 1 

C = A & B 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

b) Phép OR 

Kí hiệu: | 

Bảng chân trị 

A B A | B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Phép OR chỉ có giá trị 0 nếu cả hai toán hạng đều có giá trị 0. 

Ví dụ: 

A 0 1 0 0 1 1 0 0 

B 0 1 0 1 0 1 0 1 

C = A | B 0 1 0 1 1 1 0 1 
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c) Phép phủ định NOT 

Kí hiệu: ~ 

Bảng chân trị 

A ~A 

0 1 

1 0 

Phép NOT đảo bit 1 thành 0 và ngược lại. 

Ví dụ: 

A 0 1 0 0 1 1 0 0 

B = ~A 1 0 1 1 0 0 1 1 

 

d) Phép XOR 

Kí hiệu: ^ 

Bảng chân trị 

A B A ^ B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Phép XOR chỉ có giá trị 0 nếu cả hai toán hạng có cùng giá trị, cùng là giá trị 1, 

hay cùng là giá trị 0. 

Ví dụ: 

A 0 1 0 0 1 1 0 0 

B 0 1 0 1 0 1 0 1 

C = A ^ B 0 0 0 1 1 0 0 1 
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e) Phép dịch trái 

Kí hiệu: << 

Phép dịch trái n bit tương đương với phép nhân cho 2n. 

Ví dụ: 

A 0 0 0 0 1 1 0 0 

B = A<<2 0 0 1 1 0 0 0 0 

A có giá trị là 12  Lúc này B có giá trị là 12 * 22 = 48 

f) Phép dịch phải  

Kí hiệu: >>  

Phép dịch phải n bit tương đương với phép chia cho 2n.  

Ví dụ:  

A 0 0 0 0 1 1 0 0 

B = A>>2 0 0 0 0 0 0 1 1 

A có giá trị là 12  Lúc này B có giá trị là 12:22 = 3 

2. Hệ đếm 

2.1. Các hệ đếm (Numeral Systems): 

Các chữ số cơ bản của một hệ đếm là các chữ số tối thiểu để biểu diễn mọi số 

trong hệ đếm ấy. 

Hệ đếm ta dùng hiện tại là hệ thập phân. 

- Hệ thập phân (Decimal Numeral System) có các chữ số cơ bản là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. 

- Hệ nhị phân (Binary Numeral System) có các chữ số cơ bản là 0, 1. 

- Hệ bát phân (Octal Numeral System) có các chữ số cơ bản là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- Hệ thập lục phân (Hexadecimal Numeral System) có các chữ số cơ bản được ký 

hiệu là 0, ..., 9, A, B, C, D, E, F. Nếu một số có giá trị lớn hơn các số cơ bản thì nó 

sẽ được biểu diễn bằng cách tổ hợp các chữ số cơ bản theo công thức sau: 

X = an an-1 ... a1 a0 = anbn + an-1bn-1 +... + a1b + a0  

Với b là cơ số hệ đếm, a0, a1, a2, ..., an là các chữ số cơ bản 

X là số ở hệ đếm cơ số b. 
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Ví dụ: 

Hệ thập phân cho X = 123 thì X = 1 * 102 + 2 * 101 + 3 với b=10 

Hệ nhị phân cho X = 110 thì X = 1 * 22 + 1 * 21 + 0 với b=2 

2.2. Chuyển đổi hệ đếm 

Qui tắc 1: Ðể chuyển đổi một số từ hệ thập phân sang hệ có cơ số b (b # 10) ta áp 

dụng cách làm sau: 

- Lấy số thập phân chia cho cơ số b cho đến khi phần thương của phép chia 

bằng 0, số đổi được chính là các phần dư của phép chia theo thứ tự ngược lại. 

Ví dụ: 

Cho X = 610 nghĩa là X = 6 trong hệ thập phân thì X sẽ được đổi thành 1102 

trong hệ nhị phân. 

Cách đổi như hình sau:  

Qui tắc 2: Ðể chuyển đổi một số từ hệ cơ số b về hệ thập phân ta sử sụng công thức 

(*) 

Ví dụ: với X = 1102 thì X= 1 * 22 + 1 * 21 + 0 = 6. 

Bảng chuyển đổi giữa hệ nhị phân, thập lục phân, thập phân và bát phân như sau 

Thập phân Nhị phân Thập lục phân Bát phân 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 
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Thập phân Nhị phân Thập lục phân Bát phân 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 8 10 

9 1001 9 11 

10 1010 A 12 

11 1011 B 13 

12 1100 C 14 

13 1101 D 15 

14 1110 E 16 

15 1111 F 17 

 

Qui tắc 3: Ðể chuyển số từ hệ nhị phân về hệ thập lục phân ta thực hiện như sau:  

- Nhóm lần lượt 4 bit từ phải sang trái, sau đó thay thế các nhóm 4 bit bằng giá 

trị tương ứng với hệ thập lục phân (tra theo bảng chuyển đổi trên). 

Ví dụ: X = 11’10112 = 3B16 

Qui tắc 4: Ðể chuyển số từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân ta thực hiện như sau: 

ứng với mỗi chữ số sẽ được biểu diễn dưới dạng 4 bit. 

Ví dụ: X = 3B16 = 0011’10112= 11’10112 

2.3. Các phép toán cơ bản 

2.3.1. Cộng số nhị phân 

Để cộng hai số nhị phân, chúng ta cần nhớ các nguyên tắc sau: 

 0 + 0 = 0 

 1 + 0 = 1 

 0 + 1 = 1 

 1 + 1 = 10 (nhớ 1 để cộng vào hàng trước nó, tương tự như phép cộng số thập 

phân) 

Bây giờ ta tiến hành cộng hai số 1000111 (số 71 trong hệ thập phân) và số 11110 (số 30 

trong hệ thập phân). 
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Cột 1 2 3 4 5 6 7 

71 = 1 0 0 0 1 1 1 

30 =   1 1 1 1 0 

 

101 = 1 1 0 0 1 0 1 

 

Ta tiến hành cộng từ phải sang trái như sau: 

Bước Tại cột Thực hiện phép tính 

1 7 1 + 0 = 1 

2 6 1 + 1 = 10, viết 0, nhớ 1 

3 5 1 + 1 = 10, cộng thêm 1 (nhớ ở bước 2) là 11, viết 1 nhớ 1 

4 4 0 + 1 = 1, cộng thêm 1 (nhớ ở bước 3) là 10, viết 0, nhớ 1 

5 3 0 + 1 = 1, cộng thêm 1 (nhớ ở bước 4) là 10, viết 0, nhớ 1 

6 2 0 + 1 (nhớ ở bước 5) = 1 

7 1 lấy 1 ở trên xuống. 

 

Và kết quả chúng ta được: 1000111 + 11110 = 1100101 (71 + 30 = 101, các bạn 

có thể kiếm tra lại bằng cách đổi số 101 sang nhị phân xem có đúng kết quả vừa làm ra 

không). 

2.3.2. Trừ 2 số nhị phân 

Để trừ 2 số nhị phân, ta cần nhớ các nguyên tắc sau: 

 0 − 0 = 0 

 0 − 1 = −1 (mượn) 

 1 − 0 = 1 

 1 − 1 = 0 

 − 1 − 1 =  − 10 
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Ví dụ 1: ta thực hiện phép trừ sau 10 – 8 = 2 

Ta có số 1010 = 10102, số 810 = 10002 

Cột 4 3 2 1 

10 = 1 0 1 0 

8 = 1 0 0 0 

 

2 = 0 0 1 0 

Ví dụ 2: Thực hiện phép trừ 51 – 28 = 23 

Số 5110 = 1100112, số 2810 = 111002 

Cột 6 5 4 3 2 1 

51 = 1 1 0 0 1 1 

28 = 0 1 1 1 0 0 

 

23 = 0 1 0 1 1 1 

Ta tiến hành trừ từ phải sang trái như sau (chú ý màu sắc các kí số 0 và 1 để dễ hiểu 

hơn): 

Bước Tại cột Thực hiện phép tính 

1 1 1 – 0 = 1 

2 2 1 – 0 = 1 

3 3 0 – 1 = -1 , viết 1 và nhớ -1 

4 4 0 – 1 = -1, cộng với -1 ở bước 3 là -10, viết 0 và nhớ -1 

5 5 1 – 1 = 0, cộng với -1 ở bước 4 là -1, viết 1 và nhớ -1 

6 6 1 cộng với -1 ở bước 5 là 0 

Vậy 110011 – 11100 = 010111 (tương ứng với 51 – 28 = 23) 
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Số bù 1: Khi ta đảo tất cả các bit có trong số nhị phân (đổi 1 thành 0 và ngược lại), ta 

có số bù 1 của số nhị phân đó.  

Số bù 2: Số bù 2 là số bù 1 cộng thêm 1.  

Số bù cũng được dùng để biểu diễn số âm. Khi đó, bit cực trái (bit đầu tiên ở bên trái) 

là bit đánh dấu với qui ước: nếu bit dấu là 0 thì số là số dương, nếu bit dấu là 1 thì là số 

âm. 

Để thực hiện phép trừ với một số nhị phân, ta có thể thực hiện phép cộng với số bù 2 

của số nhị phân đó. Các bước thực hiện như sau: 

 Bước 1: Thêm 0 vào đằng trước để cả hai số có cùng số chữ số 

Bước 2: Lấy số bù 2 của số trừ 

Bước 3: Cộng 2 số 

Bước 4: Bỏ chữ số đầu tiên ở kết quả của phép toán (phương pháp này luôn ra 

kết quả dư 1 chữ số so với các số ban đầu) ta được kết quả của phép trừ sử dụng phần 

bù. 

Ví dụ: Thực hiện phép trừ 51 – 28 = 23 

Bước 1: Số 5110= 11 00112. Số 2810 = 1 11002. 

51 = 1 1 0 0 1 1 

28 = 0 1 1 1 0 0 

Bước 2: Lấy số bù 2 của 28. 

Số bù 2 của 28 là:10 0011 + 1 = 10 0100 

Bước 3: Cộng 51 với số bù 2 của 28 

51  1 1 0 0 1 1 

Số bù 2 của 28  1 0 0 1 0 0 

+ 1 0 1 0 1 1 1 

Bước 4: Bỏ chữ số đầu tiên ở kết quả. 

1 0 1 0 1 1 1 

 

Vậy kết quả của phép trừ là: 01 01112  

Lưu ý: Để lấy số bé trừ cho số lớn, đổi vị trí của chúng, thực hiện phép trừ và thêm dấu 

trừ vào đằng trước đáp án.  
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Ví dụ, để giải bài toán nhị phân 11 - 100, ta tìm đáp án của 100 - 11 rồi thêm dấu trừ 

vào đằng trước đáp án (quy tắc này dùng cho mọi hệ cơ số chứ không phải chỉ hệ nhị 

phân). 

2.3.3. Nhân/chia hai số nhị phân 

Phép tính nhân và chia trong hệ nhị phân cũng tương tự như phương pháp làm 

trong hệ thập phân.  
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BÀI TẬP 

1. Kiểm tra các khẳng định sau có phải là mệnh đề không? 

- Real Marid FC là đội bóng của nước Anh.  

- Sông Hồng chảy qua sáu quốc gia Đông Nam Á. 

- n là số tự nhiên. 

- 24 là số chẳn. 

- Bạn thấy trong người như thế nào? 

- Con nhà ai mà xinh thế! 

- x2+1 luôn dương. 

- Toán cho tin học là môn học bắt buộc cho tất cả sinh viên trường mình. 

- Các bạn nữ luôn siêng năng hơn bạn nam. 

- Mặt trời mọc ở hướng Tây. 

2. Lập bảng chân trị cho các mệnh đề sau: 

a) E(p,q) = (pq)  p 

b) F(p,q,r) = p  (q  r)  q 

c) G(p,q,r) = r  (q  p)  q 

d) H(p,q,r) = (r  p)  (p  q) 

e) I (p,q,r) = (p  q)  r   ( (pq)  (qr) ) 

f) ((rp) q)r 

3. Đổi A, B ra giá trị nhị phân rồi thực hiện các phép toán trong bảng sau: 

a) A = 14310; B = 17610 

A =         

B =         

A&B         

A|B         

A^B         

A>>2         

B<<1         
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b) A = 9810; B = 13510 

A =         

B =         

A&B         

A|B         

A^B         

A>>2         

B<<1         

 

c) A = 24310; B = 12010 

A =         

B =         

A&B         

A|B         

A^B         

A>>2         

B<<1         

4. Đổi các số sau 

a)  

10310 =  ..................................... 2 = ......................................... 8= .............................. 16 

13810 =  ..................................... 2 = ......................................... 8= .............................. 16 

21510 =  ..................................... 2 = ......................................... 8= .............................. 16 

 

b)  

1101 11002 =  ........................... 10 = ........................................ 8= .............................. 16 

1001 01002 =  ........................... 10 = ........................................ 8= .............................. 16 

0100 01102 =  ........................... 10 = ........................................ 8= .............................. 16 

c) 

3148 =  ...................................... 10 = ........................................ 2= .............................. 16 



Bài 1: Logic và hệ đếm 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Trang 16 

 

2078 =  ...................................... 10 = ........................................ 2= .............................. 16 

1658 =  ...................................... 10 = ........................................ 2= .............................. 16 

d)  

3716 =  ....................................... 2 = ......................................... 10= ...............................8 

A716 =  ...................................... 2 = ......................................... 10= ...............................8 

DA16 =  ..................................... 2 = ......................................... 10= ...............................8 
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BÀI 2. SỐ HỌC 

Giới thiệu:  

Bài này cung cấp khái niệm về các tập hợp số. Trình bày các số đặc biệt cũng 

như lịch sử xuất hiện của nó trong toán học. Nêu các khái niệm về dãy số và các dạng 

toán khác nhau về dãy số. 

Mục tiêu:  

- Trình bày kiến thức về tập hợp số; 

- Trình bày các số đặc biệt thường gặp như số nguyên tố, số chính phương, số 

hoàn hảo, PI . . .; 

- Trình bày khái niệm và tính chất của dãy số cách đều và dãy không cách đều; 

- Giải được các bài tập liên quan đến dãy số. 

Nội dung chính: 

1. Lý thuyết về các tập hợp số. 

1.1. Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu  

 = {0,1,2,3,...} 

1.2. Tập hợp số nguyên, kí hiệu là  

 = {...,−3,−2,−1,0,1,2,3,...} 

Tập hợp số nguyên gồm các phần tử là số tự nhiên và các phần tử đối của các số tự 

nhiên. 

Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là  * 

1.3. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là  

 ={a/b|a,b ∈ , b≠0} 

Mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. 

1.4. Tập hợp số vô tỉ, kí hiệu là  

Trong toán học, số vô tỉ là số thực không phải là số hữu tỷ, nghĩa là không thể biểu 

diễn được dưới dạng tỉ số 
a

b
  

Ví dụ:  

https://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_th%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89_s%E1%BB%91
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 Số thập phân vô hạn có chu kỳ thay đổi: 0,1010010001000010000010000001... 

(Số thập phân vô hạn không tuần hoàn) 

 Số √2 = 1,414213... 

 Số π = 3,141592653589793...  

 Số logarit tự nhiên e = 2,718281... 

 Người ta đã chứng minh được rằng, tập hợp các số vô tỉ có lực lượng lớn hơn 

tập hợp các số hữu tỉ.  

1.5. Tập hợp số thực, kí hiệu là  

Một số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là một 

số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là II. Tập hợp số thực gồm các số hữu tỉ và các số 

vô tỉ. 

∪   = 

* Một số tập hợp con của tập hợp số thực. 

+ Đoạn [a,b]={x∈R|a≤x≤b}[a,b]={x∈R|a≤x≤b}  

 

 

+ Khoảng (a;b)={x∈R|a<x<b}(a;b)={x∈R|a<x<b}  

 

 

 

+ Nửa khoảng [a,b)={x∈R|a≤x<b}[a,b)={x∈R|a≤x<b}  

 

z 

 

+ Nửa khoảng (a,b]={x∈R|a<x≤b}(a,b]={x∈R|a<x≤b}  

 

 

 

  

          a                          b                    x 

  //////////////[              ]////////////////// 

          a                          b                    x 

  //////////////(              )////////////////// 

          a                          b                    x 

  //////////////[              )////////////////// 

          a                          b                    x 

  //////////////(              ]////////////////// 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_e
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A9ng_minh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_h%E1%BB%A3p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_h%E1%BB%A3p#Quan_hệ_giữa_các_tập_hợp
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+ Nửa khoảng [a;+∞)={x∈R|x≥a}[a;+∞)={x∈R|x≥a}  

 

 

+ Nửa khoảng (−∞;a]={x∈R|x≤a}(−∞;a]={x∈R|x≤a}  

 

 

 

+ Khoảng (a;+∞)={x∈R|x>a}(a;+∞)={x∈R|x>a}  

 

 

 

+ Khoảng (−∞;a)={x∈R|x<a}(−∞;a)={x∈R|x<a} 

 

  

2. Các số đặc biệt. 

2.1. Pi (π) 

Pi, tỉ lệ của chu vi bất cứ đường tròn nào so với bán kính của nó, có lẽ là con số 

quan trọng nhất được dùng trong hình học. Pi xuất hiện trong gần như mọi công thức 

liên quan tới đường tròn và hình cầu, ví dụ, diện tích hình tròn với đường kính r là πr2. 

Π cũng được sử dụng nhiều trong lượng giác. 2π là pha của các hàm số lượng 

giác cơ bản như sine và cosine. Điều này có nghĩa là các hàm này tự lặp lại mỗi pha 

bằng 2π. Các hàm số này và π đóng vai trò mấu chốt trong các bài toán về chu kì, đặc 

biệt trong việc giải thích những chủ thể như sóng âm thanh. 

Giống như căn bậc hai của 2, π là số vô tỉ, có nghĩa là phần thập phân kéo dài 

không có quy luật. Những chữ số bắt đầu khá thân quen: 3,14159... Các nhà toán học sử 

dụng các siêu máy tính đã tìm ra 10 tỉ tỉ các chữ số của π, mặc dù với hầu hết các ứng 

dụng thường ngày chúng ta chỉ sử dụng một vài chữ số đầu tiên để có được kết quả gần 

chính xác. 

  

                                  a                   x 

///////////////////////[                                

                a                  x 

]/////////////////         

                                  a                   x 

///////////////////////(                                

                a                  x 

)/////////////////         
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2.2. Ước số - bội số - số nguyên tố - hợp số 

 
2.2.1. Ước và bội 

Nếu ta có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì a gọi là bội của b, còn b 

gọi là ước của a 

Tập hợp các bội của a kí hiệu là B(a)  

Ví dụ: tập bội số của 3 là B(3) = {3, 6, 9, 12, 15 …} 

Tập hợp các ước của a kí hiệu là Ư(a) 

Ví dụ: tập ước số của 30 là Ư(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}. 

2.2.2. Hợp số 

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. 

Lưu ý: Số 0 và 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số. 

2.2.3. Số nguyên tố 

Số nguyên tố là số tự nhiên khác 0 chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và 

chính nó.  

Do số 1 chỉ có một (1) ước số dương là chính nó, nên số 1 không phải là số 

nguyên tố và cũng không phải là hợp số.  

Các số nguyên tố từ 2 đến 100:  

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.  

Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.  

2.2.4. Ước số chung lớn nhất – bội số chung nhỏ nhất 

a) Ước số chung lớn nhất 

Ước số chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ước 

chung. 

Cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) 

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung. 

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. 

Tích đó là UCLN cần tìm. 

Chú ý: 

 Hai số nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi ước chung lớn nhất của hai số bằng 1. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/2
https://vi.wikipedia.org/wiki/3
https://vi.wikipedia.org/wiki/5
https://vi.wikipedia.org/wiki/7
https://vi.wikipedia.org/wiki/11
https://vi.wikipedia.org/wiki/13
https://vi.wikipedia.org/wiki/17
https://vi.wikipedia.org/wiki/19
https://vi.wikipedia.org/wiki/23
https://vi.wikipedia.org/wiki/29
https://vi.wikipedia.org/wiki/31
https://vi.wikipedia.org/wiki/37
https://vi.wikipedia.org/wiki/41
https://vi.wikipedia.org/wiki/43
https://vi.wikipedia.org/wiki/47
https://vi.wikipedia.org/wiki/53
https://vi.wikipedia.org/wiki/59
https://vi.wikipedia.org/wiki/61
https://vi.wikipedia.org/wiki/67
https://vi.wikipedia.org/wiki/71
https://vi.wikipedia.org/wiki/73
https://vi.wikipedia.org/wiki/79
https://vi.wikipedia.org/wiki/83
https://vi.wikipedia.org/wiki/89
https://vi.wikipedia.org/wiki/97
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 Cách tìm Ước chung thông qua tìm UCLN. 

Ví dụ: Tìm UCLN(20; 50; 45) 

 20 = 22*5 

 50 = 2*52 

 45 = 32*5 

 UCLN(20; 50; 45) = 5 

b) Bội số chung nhỏ nhất 

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội 

chung. 

Cách tìm bội số chung nhỏ nhất 

- Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

- Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. 

- Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của 

nó. Tích đó là BCNN cần tìm. 

Ví dụ: Tìm BCNN(10; 12; 15) 

10 = 2*5 

12 = 22*3 

15 = 3*5  

 BCNN(10; 12; 15) = 22*3*5 = 60 

Chú ý: 

- Nếu hai số a, b là hai số nguyên tố cùng nhau thì BCNN là tích của a.b 

- Nếu a là bội của b thì a cũng chính là BCNN của hai số a, b. 

2.3. Số hoàn hảo 

Trong lý thuyết số, một số nguyên dương được gọi là số hoàn hảo khi nó bằng 

tổng tất cả các ước nguyên dương của nó, trừ chính nó. Hoặc một định nghĩa khác, Một 

số được gọi là hoàn hảo khi nó bằng nửa tổng các ước nguyên dương của nó (tính cả 

chính nó). Chẳng hạn, số hoàn hảo đầu tiên là 6, vì: 6 = 1+2+3, hoặc 6 = (1+2+3+6) / 2. 

Về mặt lịch sử, bốn số hoàn hảo đầu tiên: 6, 28, 496 và 8128 đã được biết đến từ 

lâu trong toán học Hy Lạp do nhà toán học Nicomachus tìm ra. Trong một bản thảo bằng 

văn bản giữa 1456 và 1461, một nhà toán học vô danh đã đưa ra số hoàn hảo thứ năm: 
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33.550.336. Năm 1588, nhà toán học người Ý Pietro Cataldi xác định (8589869056) và 

(137.438.691.328) là các số hoàn hảo thứ sáu và thứ bảy. 

Euclid đã chứng minh rằng 2n−1(2n − 1): là một số hoàn hảo khi 2p-1 là số nguyên 

tố. Để 2n-1 là số nguyên tố, thì n cũng phải là số nguyên tố. Ví dụ: n = 2 => 2* (2^2-1) 

= 6; n= 3=> 2^2 (2^3-1) = 28. Số nguyên tố có dạng 2n-1 được gọi là số nguyên tố 

Mersenne, lấy theo tên của mười bảy tu sĩ Marin Mersenne, những người nghiên cứu lý 

thuyết số và số hoàn hảo. Cho đến thế kỷ 18 mà Leonhard Euler đã chứng minh: “mỗi 

nguyên tố Mersenne tạo ra một số hoàn hảo, và ngược lại, mỗi số hoàn hảo tương ứng 

với 1 số nguyên tố Mersenne”. Kết quả này thường được gọi là Định lý Euclid-Euler. 

Tính đến tháng 2 năm 2013, 48 số nguyên tố Mersenne và do đó, 48 số hoàn hảo đã 

được biết đến. Số lớn nhất trong số này là 257.885.160 x (257.885.161-1) với 34.850.340 

chữ số. 

2.4. Số chính phương 

Số chính phương là một số mà nó là căn bậc hai của một số tự nhiên khác. Các 

bạn có thể hiểu rõ hơn, số chính phương là bình phương của một số tự nhiên. 

Có thể bạn chưa biết? Số chính phương được xem là biểu thị cho diện tích của một hình 

vuông. Vì số chính phương là bình phương của một số tự nhiên mà diện tích hình vuông 

lại là cạnh nhân cạnh. 

Có số chính phương chẵn và số chính phương lẻ. Một số chính phương được gọi 

là số chính phương chẵn nếu như nó là bình phương của một số chẵn, và ngược lại một 

số chính phương được gọi là số chính phương lẻ nếu như nó là bình phương của một số 

lẻ. Nói một cách đơn giản hơn là bình phương của một số chẵn là một số chẵn, còn bình 

phương của một số lẻ là số lẻ 

Về số chính phương thì nó chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0,1,4,5,6,9 mà thôi, 

sẽ không thể nào có chữ số tận cùng bằng 2,3,7,8…Khi bạn phân tích ra thừa số nguyên 

tố thì số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. 

Số chính phương chỉ có thể có một trong 4 dạng sau đây: 

 Dạng 4n. Không có số chính phương nào có dạng 4n+2 

 Dạng 4n+1. Không có số chính phương nào có dạng 4n+3 

 Dạng 3n. Không có số chính phương nào có dạng 3n+2 

 Dạng 3n+1. Không có số chính phương nào có dạng 3n+2 

Một số đặc điểm các bạn cần biết về số chính phương như sau: 

 Số chính phương tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn. 
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 Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2 

 Số chính phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn. 

 Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ. 

 Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4. 

 Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. 

 Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25. 

 Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16. 

Ví dụ về số chính phương 

Quá dễ dàng đúng không chỉ dựa vào những khái niệm cũng như đặc điểm nhận 

dạng của số chính phương ở trên là chúng ta có thể dễ dàng cho ra một loạt ví dụ về số 

chính phương.  

Ví dụ: 4 là một số chính phương vì 4 = 2 bình phương, 289 là một số chính phương vì 

289 = 17 bình phương. 9 là một số chính phương vì 9 = 3 bình phương. 

36 là một số chính phương vì 36 = 6 bình phương 

1.000.000 là một số chính phương thì 1.000.000 = 1000 bình phương. 

2.5. Số tự mãn 

Số tự mãn là những số bằng tổng các mũ bậc ba của mỗi chữ số của nó. 

Ví dụ: 

153 = 13+53+33 

370 = 33+73+03 

371 = 33+73+13 

407 = 43+03+73. 

Các con số, khi được đặt tên bởi các nhà khoa học, chính bản thân họ cũng nhận 

ra sự phù phiếm của chúng. Nhà toán học anh, GH Hardy thậm chí đã công bố trong 

cuốn sách "Lời xin lỗi của toán học": "Đây là những khái niệm kỳ lạ, rất thích hợp cho 

các cột câu đố và có khả năng để giải trí, nhưng không có gì hấp dẫn đối với các nhà 

toán học." Dẫu sao, cũng xin đưa đến người đọc một góc nhìn mới về toán học. 

3. Dãy số 

3.1. Các kiến thức cần nhớ: 

Trong dãy số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn... 

Vì vậy, nếu: 

http://genk.vn/do-choi-so/tao-mo-hinh-con-trung-khong-lo-phuc-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-tu-may-in-3d-2013062008513167.chn
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- Dãy số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc là số chẵn thì số lượng các số lẻ bằng số lượng 

các số chẵn. 

- Dãy số bắt đầu từ số chẵn và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số chẵn bằng 

số lượng các số lẻ. 

- Nếu dãy số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số lẻ nhiều 

hơn các số chẵn là 1 số. 

- Nếu dãy số bắt đầu từ số chẵn và kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng các số 

chẵn nhiều hơn các số lẻ là 1 số. 

a. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng các số trong dãy số 

chính bằng giá trị của số cuối cùng của số ấy. 

b. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số khác số 1 thì số lượng các số trong 

dãy số bằng hiệu giữa số cuối cùng của dãy số với số liền trước số đầu tiên. 

3.2. Các loại dãy số: 

a) Dãy số cách đều 

- Dãy số tự nhiên.  

- Dãy số chẵn, lẻ.  

- Dãy số chia hết hoặc không chia hết cho một số tự nhiên nào đó. 

b) Dãy số không cách đều 

- Dãy Fibonacci hay tribonacci. 

- Dãy có tổng (hiệu) giữa hai số liên tiếp là một dãy số. 

c) Dãy số thập phân, phân số 

d) Cách giải các dạng toán về dãy số: 

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một dãy số 

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của dãy số: 

- Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) 

với một số tự nhiên a. 

- Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) 

với một số tự nhiên q khác 0. 

- Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó. 

- Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng 

với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy. 
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- Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó. 

- Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó. 

- Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước 

nó cộng (trừ) n (n khác 0). 

Các ví dụ: 

Bài 1: Điền thêm 3 số hạng vào dãy số sau: 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 

Muốn giải được bài toán trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số nhưsau: 

Ta thấy:  

1+2 = 3 

2+3 = 5  

3+5 = 8  

5+8 = 13 

Dãy số trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng 

của hai số hạng đứng liền trước nó. 

Ba số hạng tiếp theo là:  

21+34 = 55; 

34+55 = 89;  

55+89 = 144; 

Vậy dãy số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144 

Bài 2: Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:1, 3, 4, 8, 15, 27 

Ta nhận thấy:  

8 = 1+3+4 

27 = 4+8+15 

15 = 3+4+8 

Từ đó ta rút ra được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng 

của ba số hạng đứng liền trước nó. Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 

15, 27, 50, 92, 169. 
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Bài 3: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng. 

a) ..., ..., 32, 64, 128, 256, 512, 1024 

b) ..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 

Giải: 

a) Ta nhận xét: 

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512.2 

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256.2 

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128.2 

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64.2 

................................... 

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số này là: mỗi số hạng của dãy số gấp đôi số hạng 

đứng liền trước đó.  

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1.2 = 2. 

b) Ta nhận xét:  

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11.10 

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11.9 

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11.8 

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11.7 

................................ 

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy 

nhân với 11.  

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1.11 = 11. 

Bài 4: Tìm các số còn thiếu trong dãy số sau: 

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729. 

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608. 

Giải: 

Muốn tìm được các số còn thiếu trong mỗi dãy số, cần tim được quy luật của mỗi dãy 

số đó. 

a. Ta nhận xét: 

3.3 = 9 



 Bài 2: Số học 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Trang 27 

 

9.3 = 27 

Quy luật của dãy số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước 

nó. Vậy các số còn thiếu của dãy số đó là: 

27.3 = 81; 

81.3 = 243;  

243.3 = 729 (đúng). 

Vậy dãy số còn thiếu hai số là: 81 và 243. 

b. Ta nhận xét: 

3.3 – 1 = 8;  

8.3 – 1 = 23 

...........................................  

Quy luật của dãy số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước 

nó trừ đi 1. Vì vậy, các số còn thiếu ở dãy số là: 

23.3 - 1 = 68; 

68.3 – 1 = 203; 

203.3 – 1 = 608 (đúng). 

Dãy số còn thiếu hai số là: 68 và 203. 

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B và một người đi từ B đến A; cả hai cùng 

đi đến đích của mình lúc 2h chiều. Vì đường đi khó dần từ A đến B; nên người đi từ A, 

giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối cùng 

đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB. 

Giải: 

2 giờ chiều là 14h trong ngày. 

2 người đi đến đích của mình trong số giờ là:14 – 7 = 7 giờ. 

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành dãy số: 

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành dãy số: 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Nhìn vào 2 dãy số ta nhận thấy đều có các số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 

9+10+11+12+13+14+15 = 84 
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Đáp số: 84km. 

Bài 6: Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng số 3 ô liên tiếp đều bằng 2010 

     783    998 

Giải: 

Ta đánh số thứ tự các ô như sau: 

     783    998 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Theo điều kiện của đề bài ta có: 

783 + Ô7 + Ô8 = 2010. 

Ô7 + Ô8 + Ô9 = 2010. 

Vậy Ô9 = 783;  

từ đó ta tính được: Ô8 = Ô5 = Ô2 = 2010 - (783 + 998) = 229 

Ô7 = Ô4 = Ô1 = 998 

Ô3 = Ô6 = 783. 

Điền các số vào ta được dãy số: 

998 229 783 998 229 783 998 229 783 998 

 

Một số lưu ý với dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của dãy là dãy tiến, 

dãy lùi hay dãy số theo chu kỳ. Từ đó mà ta có thể điền được các số vào dãy đã cho. 

Dạng 2: Xác định số A có thuộc dãy đã cho hay không? 

Cách giải của dạng toán này: 

- Xác định quy luật của dãy; 

- Kiểm tra số A có thoả mãn quy luật đó hay không? 

Các ví dụ:  

Bài 1: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, ... 

a. Dãy số được viết theo quy luật nào? 

b. Số 2009 có phải là số hạng của dãy không? Vì sao? 

Giải: 
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a. Ta nhận thấy: 

Số hạng thứ 1: 2 = 2.1 

Số hạng thứ 2: 4 = 2.2 

Số hạng thứ 3: 6 = 2.3 

............ 

Số hạng thứ n: ? = 2.n 

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy. 

b. Ta nhận thấy các số hạng của dãy là số chẵn, mà số 2009 là số lẻ, nên số 2009 không 

phải là số hạng của dãy. 

Bài 2: Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17, ... 

- Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên? 

- Số 2009 có thuộc dãy số trên không? Tại sao? 

Giải:  

- Ta thấy:  

8 – 5 = 3; 

11 – 8 = 3;  

......... 

Dãy số trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 

số hạng đứng liền trước nó cộng với 3. 

Vậy 3 số hạng tiếp theo của dãy số là:  

17+3 = 20;  

20+3 = 23;  

23+3 = 26 

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. 

-Ta thấy: 2:3 = 0 dư 2; 5:3 = 1 dư 2;  8:3 = 2 dư 2; .... 

Vậy đây là dãy số mà mỗi số hạng khi chia cho 3 đều dư 2.  

Mà: 2009:3 = 669 dư 2.  

Vậy số 2009 có thuộc dãy số trên vì cũng chia cho 3 thì dư 2. 
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Bài 3: Em hãy cho biết:  

a. Các số 60, 483 có thuộc dãy 80, 85, 90, ... hay không? 

b. Số 2002 có thuộc dãy 2, 5, 8, 11, ... hay không? 

c. Số nào trong các số 798, 1000, 9999 có thuộc dãy 3, 6, 12, 24, ... giải thích tại 

sao? 

Giải: 

a. Cả 2 số 60, 483 đều không thuộc dãy đã cho vì: 

- Các số hạng của dãy đã cho đều lớn hơn 60. 

- Các số hạng của dãy đã cho đều chia hết cho 5, mà 483 không chia hết cho 5. 

b. Số 2002 không thuộc dãy đã cho vì mọi số hạng của dãy khi chia cho 3 đều dư 2, mà 

2002 chia 3 thì dư 1. 

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều không thuộc dãy 3, 6, 12, 24, ... vì: 

- Mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận 

nó; cho nên các số hạng (kể từ số hạng thứ 3) có số hạng đứng liền trước là số chẵn, mà 

798 chia cho 2 = 399 là số lẻ. 

- Các số hạng của dãy đều chia hết cho 3, mà 1000 lại không chia hết cho 3. 

- Các số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, mà 9999 là số lẻ. 

Bài 4: Cho dãy số: 1; 2,2; 3,4; ......; 13; 14,2. 

Nếu viết tiếp thì số 34,6 có thuộc dãy số trên không? 

Giải: 

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2;  3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2; ...... 

Quy luật của dãy số trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền 

trước nó là 1,2 đơn vị: 

- Mặt khác, các số hạng trong dãy số trừ đi 1 đều chia hết cho 1,2. 

Ví dụ: 

(13 - 1) chia hết cho 1,2 

(3,4 - 1) chia hết cho 1,2 

Mà: (34,6 - 1):1,2 = 28 dư 0. 

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc dãy số trên. 



 Bài 2: Số học 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Trang 31 

 

Bài 5: Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987, ..., 55, 52, 49. Các số sau đây có phải là số 

hạng của dãy không? 

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009? 

Giải: 

Nhận xét: Đây là dãy số cách đều 3 đơn vị. 

Trong dãy số này, số lớn nhất là 1996 và số bé nhất là 49. Do đó, số 2009 không 

phải là số hạng của dẫy số đã cho vì lớn hơn 1996. 

Các số hạng của dãy số đã cho là số khi chia cho 3 thì dư 1. Do đó, số 100 và số 

1900 là số hạng của dãy số đó.  

Các số 123, 456, 789 đều chia hết cho 3 nên các số đó không phải là số hạng của 

dãy số đã cho.  

Số 1436 khi chia cho 3 thì dư 2 nên không phải là số hạng của dãy số đã cho. 

Dạng 3: Tìm số số hạng của dãy 

* Cách giải ở dạng này là: 

Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng cách (toán 

trồng cây). Ta có công thức sau: 

Số các số hạng của dãy = số khoảng cách + 1. 

Đặc biệt, nếu quy luật của dãy là: Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng 

với số không đổi d thì:  

Số các số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất):d + 1. 

Các ví dụ: 

Bài 1: Cho dãy số 11; 14; 17; ...; 65; 68. 

Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

Lời giải: Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3; .... 

Vậy quy luật của dãy số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứng liền trước 

nó cộng với 3. Số các số hạng của dãy số đó là: (68 - 11):3+1 = 20 ( số hạng ) 

Bài 2: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10, ..., 1992 

Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

Giải:  

Ta thấy: 4 – 2 = 2; 8 – 6 = 2; 6 – 4 = 2; ……. 
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Vậy, quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng 

với 2. Nói các khác: Đây là dãy số chẵn hoặc dãy số cách đều 2 đơn vị.  

Dựa vào công thức trên: 

(Số hạng cuối – số hạng đầu):khoảng cách + 1 

Ta có: Số các số hạng của dãy là:(1992 - 2):2 + 1 = 996 (số hạng). 

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ........ là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao 

nhiêu trong dãy số này? Giải thích cách tìm? 

Giải:  

Ta thấy: 

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2.0 

Số hạng thứ hai bằng: 3 = 1 + 2.1 

Số hạng thứ ba bằng: 5 = 1 + 2.2 

......... 

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2.990 

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 991 trong dãy số đó. 

Bài 4: Cho dãy số: 3, 18, 48, 93, 153, ... 

a. Tìm số hạng thứ 100 của dãy. 

b. Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? 

Giải: 

a.  

Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15.0 

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15.1 

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15.1 + 15.2 

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15.1 + 15.2 + 15.3 

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 

......... 

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15.2 + 15.3 + ...... + 15.(n - 1) 

Vậy số hạng thứ 100 của dãy là: 

3 + 15.1 + 15.2 + ...... + 15.(100 - 1)  
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= 3 + 15.(1 + 2 + 3 + ...... + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng) 

= 3 + 15.(1 + 99).(99:2) = 74253 

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy: Theo quy luật ở phần a ta có:  

3 + 15.1 + 15.2 + 15.3 + .... + 15.(n – 1) = 11703 

3 + 15.(1 + 2 + 3 + ......+ ( n – 1)) = 11703 

3 + 15.(1 + n – 1).(n – 1):2 = 11703 

15.n.(n – 1) = (11703 – 3).2 = 23400 

n.(n – 1) = 23400:15 = 1560 

Nhận xét: Số 1560 là tích của hai số tự nhiên liên tiếp 39 và 40 (39.40 = 1560) 

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy. 

Bài 5: Trong các số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4? 

Lời giải: 

Ta nhận xét: Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 4 là 100 và số lớn nhất có ba 

chữ số chia hết cho 4 là 996. Như vậy các số có ba chữ số chia hết cho 4 lập thành một 

dãy số có số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 và mỗi số hạng của dãy (kể 

từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4. 

Vậy số các số có ba chữ số chia hết cho 4 là: (996 – 100): 4 = 225 (số) 

Dạng 4: Tìm số hạng thứ n của dãy số 

Bài toán 1: Cho dãy số: 1, 3, 5, 7, ... Hỏi số hạng thứ 100 của dãy số là số nào 

Giải: 

Số khoảng cách từ số đầu đến số hạng thứ 100 là: 98 + 1 = 99 

Mỗi khoảng cách là: 3 - 1 = 5 - 3 = 2 

Số hạng thứ 100 là: 1 + 99  2 = 199 

Công thức tổng quát: 

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng cách  (Số số hạng - 1) 

Bài toán 2: Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật: 

a) 3, 8, 15, 24, 35, ...  (1) 

b) 3, 24, 63, 120, 195, ... (2) 

c) 1, 3, 6, 10, 15, ....  (3) 

Giải: 
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a) Dãy (1) có thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7, ... 

Mỗi số hạng của dãy (1) là tích của hai thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số 

thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, ...; Dãy này có 

số hạng thứ 100 là 100.  

Số hạng thứ 100 của dãy (1) bằng: 100x102 = 10200. 

 

b) Dãy (2) có thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15, ... 

Mỗi số hạng của dãy (2) là tích của hai thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số 

thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, ...; Số hạng 

thứ 100 của dãy 1, 4, 7, 10, 13, ... là: 1 + (100 – 1).3 = 298. 

Số hạng thứ 100 của dãy (2) bằng: 298.300 = 89400. 

c) 1, 3, 6, 10, 15, ....  (3) 

Dãy (3) có thể viết dưới dạng: 

1×2

2
;
2×3

2
;
3×4

2
;
4×5

2
; . . . 

Số hạng thứ 100 của dãy (3) bằng:100×101
2

= 5050 

Dạng 5: Tìm số chữ số của dãy khi biết số số hạng 

Bài toán 1: Cho dãy số: 1, 2, 3, ..., 150. Hỏi để viết dãy số này người ta phải dung bao 

nhiêu chữ số? 

Giải: 

Dãy số đã cho có: (9 - 1):1 + 1 = 9 số có 1 chữ số. Có (99 - 10):1 + 1 = 90 số có 2 chữ 

số  

Có (150 - 100):1 + 1 = 51 số có 3 chữ số. Vậy số chữ số cần dùng là:  

91 + 902 + 513 = 342 chữ số 

Bài toán 2: Một quyển sách có 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta 

phải dùng bao nhiêu chữ số. 

Giải: 

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 234 

thành dãy số. Dãy số này có (9 - 1):1 + 1 = 9 số có 1 chữ số 

Có: (99 - 10):1 + 1 = 90 số có 2 chữ số 

Có: (234 - 100):1 + 1 = 135 số có 3 chữ số 
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Vậy người ta phải dùng số chữ số là: 91 + 902 + 1353 = 594 chữ số 

Dạng 6: Tìm số số hạng khi biết số chữ số 

Bài toán 1: Để đánh số trang 1 quyển sách người ta dùng hết 435 chữ số. Hỏi quyển 

sách đó có bao nhiêu trang? 

Giải: 

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên bắt đầu từ 1 

thành dãy số. Dãy số này có: 

9 số có 1 chữ số. 

90 số có 2 chữ số. 

Để viết các số này cần số chữ số là: 

9  1 + 90  2 = 189 chữ số 

Số chữ số còn lại là: 435 - 189 = 246 chữ số 

Số chữ số còn lại này dùng để viết tiếp các số có 3 chữ số bắt đầu từ 100.  

Ta viết được 246: 3 = 82 số 
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BÀI TẬP 

Dạng 1. 

Bài 1: 13, 19, 25, 31, ... 

Dãy số vừa được viết ra  

Ba số viết tiếp là ba số nào? 

Số nào suy nghĩ thấp cao? 

Đố em, đố bạn làm sao kể liền? 

Bài 2: Tìm và viết ra các số hạng còn thiếu trong dãy số sau: 

a. 7, 10, 13, ..., ..., 22, 25. 

b. 103, 95, 87, ..., ..., ...., 55, 47. 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống, sao cho tổng các số ở 3 ô liền nhau bằng: 

a. n = 14,5 

 2,7        8,5 

 

b. n = 23,4 

 8,7        7,6 

 

Bài 4: Cho dãy phân số sau: 

2001

2002
;
2002

2003
;
2003

2004
;
2004

2005
 

a) Hãy viết tiếp số hạng thứ năm của dãy theo đúng quy luật? 

b) Chứng tỏ dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần? 

Bài 5: Viết tiếp ba số hạng vào dãy số sau: 

a) 1; 3; 4; 7; 11; 18; ... 

b) 0; 2; 4; 6; 12; 22; ... 

c) 0; 3; 7; 12; ... 

d) 1; 2; 6; 24; ... 

 

Dạng 2. 
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Bài 1: Cho dãy số: 1, 4, 7, 10, ... 

a. Nêu quy luật của dãy. 

b. Số 31 có phải là số hạng của dãy không? 

c. Số 2009 có thuộc dãy này không? Vì sao? 

Bài 2: Cho dãy số: 1004, 1010, 1016, ..., 2012. Hỏi số 1004 và 1760 có thuộc dãy số 

trên hay không? 

Bài 3: Cho dãy số: 1, 7, 13, 19, ... 

a. Nêu quy luật của dãy số rồi viết tiếp 3 số hạng tiếp theo. 

b. Trong 2 số 1999 và 2009 thì số nào thuộc dãy số? Vì sao? 

Bài 4: Cho dãy số: 3, 8, 13, 18, .... Có số tự nhiên nào có chữ số tận cùng là 6 mà thuộc 

dãy số trên không? 

Bài 5: Cho dãy số: 1, 3, 6, 10, 15, ..., 45, 55, .... 

a. Số 1997 có phải là số hạng của dãy số này hay không? 

b. Số 561 có phải là số hạng của dãy số này hay không? 

Dạng 3. 

Bài 1: Cho dãy số: 3, 8, 13, 23, ..., 2008 

Tìm xem dãy số có bao nhiêu số hạng? 

Bài 2: Tìm số số hạng của các dãy số sau:  

a. 1, 4, 7, 10, ..., 1999. 

b. 1,1; 2,2; 3,3; ...; 108,9; 110,0. 

Bài 3: Xét dãy số: 100, 101, ..., 789. Dãy này có bao nhiêu số hạng? 

Bài 4: Có bao nhiêu số khi chia cho 4 thì dư 1 mà nhỏ hơn 2010? 

Bài 5: Người ta trồng cây hai bên đường của một đoạn đường quốc lộ dài 21km. Hỏi 

phải dùng bao nhiêu cây để đủ trồng trên đoạn đường đó? Biết rằng cây nọ trồng cách 

cây kia 5m.  

Dạng 4. 

Bài 1: Cho dãy số: 101, 104, 107, 110, ... 

Tìm số hạng thứ 1998 của dãy số đó. 

Bài 2: Cho dãy số: 5, 8, 11, 14, ... 

a) Tìm số hạng thứ 200 của dãy số. 
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b) Nếu cứ viết tiếp thì các số: 1000; 2009; 5000 có là số hạng của dãy không? Tại sao. 

Bài 3: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2 bắt đầu 

từ số 5 thành dãy số. Viết đến số hạng thứ 100 thì phát hiện đã viết sai. Hỏi bạn đó đã 

viết sai số nào? 

Dạng 5. 

Bài 1: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số tự nhiên từ 101 đến 2009 thành 1 số rất lớn. 

Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số 

Bài 2: Trường Tiểu học Thành Công có 987 học sinh. Hỏi để ghi số thứ tự học sinh 

trường đó người ta phải dùng bao nhiêu chữ số 

Bài 3: Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có tất cả là: 

a) 752 trang. 

b) 1251 trang. 
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BÀI 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 

Giới thiệu:  

Bài này cung cấp khái niệm về phương trình và hệ phương trình cơ bản; Trình 

bày các phương pháp giải của phương trình và hệ phương trình. 

Mục tiêu:  

- Trình bày dạng phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải; 

- Trình bày dạng phương trình bậc hai một ẩn và cách giải; 

- Trình bày một số phương trình, hệ phương trình khác. 

Nội dung chính: 

Phương trình một ẩn  

Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) 

là hai biểu thức của cùng một biến x.  

Chú ý: 

– Hệ thức x = m (m là một số nào đó) cũng là một phương trình, m là nghiệm duy 

nhất của phương trình.  

– Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ..., nhưng cũng có thể không 

có nghiệm nào (phương trình vô nghiệm) hoặc có vô số nghiệm.  

Giải phương trình  

· Giải một phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.  

· Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương 

trình đó và thường được kí hiệu là S.  

Phương trình tương đương  

Hai phương trình có cùng tập nghiệm là hai phương trình tương đương.  

Để chỉ hai phương trình tương đương với nhau ta dùng kí hiệu "". 

1. Phương trình bậc nhất một ẩn 

1.1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn 

Phương trình dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương 

trình bậc nhất một ẩn.  

1.2. Hai quy tắc biến đổi phương trình 

a) Quy tắc chuyển vế: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế 

này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.  
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b) Quy tắc nhân với một số: Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả 

hai vế với cùng một số khác 0. 

1.3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn  

Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta luôn nhận 

được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.  

· Phương trình bậc nhất ax + b = 0 (với a ≠ 0) được giải như sau:  

ax + b = 0  ax = –b  x = −
𝑏

𝑎
 

Vậy phương trình bậc nhất ax + b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất x = −
𝑏

𝑎
 

1.4. Đưa phương trình về dạng ax + b = 0 

a) Cách giải:  

Khi giải phương trình, chúng ta thường tìm cách biến đổi (dùng quy tắc chuyển 

vế hay quy tắc nhân) để đưa phương trình đó về dạng biết cách giải (đơn giản nhất là 

dạng ax + b = 0 hay ax = –b).  

b) Chú ý: 

– Trong một vài trường hợp, ta còn có những cách biến đổi khác đơn giản hơn (ngoài 

việc bỏ dấu ngoặc và quy đồng mẫu). 

– Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó, 

phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x.  

1.5. Phương trình tích  

a) Phương trình tích  

Phương trình tích là phương trình có dạng A(x).B(x) ... C(x) = 0; trong đó A(x), B(x) 

... là những biểu thức của biến x.  

b) Cách giải phương trình tích  

Muốn giải phương trình A(x).B(x) ... C(x) = 0, ta giải các phương trình A(x) = 0, B(x) 

= 0, ... và C(x) = 0, rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.  

1.6. Phương trình chứa ẩn ở mẫu  

a) Tìm điều kiện xác định của một phương trình  

Ta tìm điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0 và gọi đó là 

điều kiện xác định (viết tắt là ĐKXĐ) của phương trình.  

b) Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu  
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Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình 

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu  

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được  

Bước 4: (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn 

điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.  

 2. Phương trình bậc hai một ẩn 

Trong đại số sơ cấp, phương trình bậc hai là phương trình có dạng: 

ax2 + bx + c = 0 

với x là ẩn số chưa biết và a, b, c là các số đã biết sao cho a khác 0. Nếu a = 0 thì phương 

trình sẽ chuyển về dạng bậc nhất, không còn là bậc hai. Các số a, b, và c là những hệ số 

của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng hệ số bậc hai, hệ số bậc 

một, và hằng số hay số hạng tự do. 

Vì phương trình bậc hai chỉ có một ẩn nên nó được gọi là phương trình “đơn 

biến”. Phương trình bậc hai chỉ chứa lũy thừa của x là các số tự nhiên, bởi vậy chúng là 

một dạng phương trình đa thức, cụ thể là phương trình đa thức bậc hai do bậc cao nhất 

là hai. 

Các cách giải phương trình bậc hai phổ biến là nhân tử hóa (phân tích thành nhân 

tử), phương pháp phần bù bình phương, sử dụng công thức nghiệm, hoặc đồ thị. Giải 

pháp cho các vấn đề tương tự phương trình bậc hai đã được con người biết đến từ năm 

2000 trước Công Nguyên. 

Giải phương trình bậc hai 

Một phương trình bậc hai với các hệ số thực hoặc phức có hai đáp số, gọi là các 

nghiệm. Hai nghiệm này có thế phân biệt hoặc không, và có thể là thực hoặc không. 

Phân tích thành nhân tử bằng cách kiểm tra 

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có thể viết được thành (px + q)(rx + s) = 0. 

Trong một vài trường hợp, điều này có thể thực hiện bằng một bước xem xét đơn giản 

để xác định các giá trị p, q, r, và s sao cho phù hợp với phương trình đầu. Sau khi đã viết 

được thành dạng này thì phương trình bậc hai sẽ thỏa mãn nếu px + q = 0 hoặc rx + s = 

0. Giải hai phương trình bậc nhất này ta sẽ tìm ra được nghiệm. 

Với hầu hết học sinh, phân tích thành nhân tử bằng cách kiểm tra là phương pháp 

giải phương trình bậc hai đầu tiên mà họ được tiếp cận. Nếu phương trình bậc hai ở dạng 

x2 + bx + c = 0 (a = 1) thì có thể tìm cách phân tích vế trái thành (x + q)(x + s), trong đó 

q và s có tổng là b và tích là c (đây đôi khi được gọi là “quy tắc Viet”) Ví dụ, x2 + 5x + 
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6 viết thành (x + 3)(x + 2). Trường hợp tổng quát hơn khi a ≠ 1 đòi hỏi nỗ lực lớn hơn 

trong việc đoán, thử và kiểm tra; giả định rằng hoàn toàn có thể làm được như vậy. 

Trừ những trường hợp đặc biệt như khi b = 0 hay c = 0, phân tích bằng kiểm tra 

chỉ thực hiện được đối với những phương trình bậc hai có nghiệm hữu tỉ. Điều này có 

nghĩa là đa phần các phương trình bậc hai phát sinh trong ứng dụng thực tiễn không thể 

giải được bằng phương pháp này. 

Phần bù bình phương 

Trong quá trình hoàn thành bình phương ta sử dụng hằng đẳng thức: 

𝑥2 + 2ℎ𝑥 + ℎ2 = (𝑥 + ℎ)2 

một thuật toán rạch ròi có thể áp dụng để giải bất kỳ phương trình bậc hai nào. Bắt đầu 

với phương trình bậc hai dạng tổng quát ax + bx + c = 0 

1. Chia hai vế cho a, hệ số của ẩn bình phương. 

2. Trừ c/a mỗi vế. 

3. Thêm bình phương của một nửa b/a, hệ số của x, vào hai vế, vế trái sẽ trở thành 

bình phương đầy đủ. 

4. Viết vế trái thành bình phương của một tổng và đơn giản hóa vế phải nếu cần 

thiết. 

5. Khai căn hai vế thu được hai phương trình bậc nhất. 

6. Giải hai phương trình bậc nhất. 

 

Tiếp theo là ví dụ minh họa việc sử dụng thuật toán này.  

Giải phương trình 2x2 + 4x − 4 = 0 

x2 + 2x − 2 = 0 

 x2 + 2x = 2 

 x2 + 2x +1 = 2 + 1 

 (x+1)2 = 3 

   x + 1 = ±√3 

 x = −1 ± √3 

Dấu “±” biểu thị rằng cả 𝑥 = −1 + √3 và 𝑥 = −1 − √3 đều là nghiệm của phương 

trình. 
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Công thức nghiệm 

Có thể áp dụng phương pháp phần bù bình phương để rút ra một công thức tổng 

quát cho việc giải phương trình bậc hai, được gọi là công thức nghiệm của phương trình 

bậc hai. Giờ là phần chứng minh tóm tắt. Bằng khai triển đa thức, dễ thấy phương trình 

dưới đây tương đương với phương trình đầu: 

Lấy căn bậc hai của hai vế rồi chuyển x về một bên, ta được: 

Một số nguồn tài liệu, đặc biệt là tài liệu cũ, sử dụng tham số hóa phương trình bậc 

hai thay thế như ax2 + 2bx + c = 0 hoặc ax2 − 2bx + c = 0, ở đây b có độ lớn bằng một 

nửa và có thể mang dấu ngược lại. Các dạng nghiệm là hơi khác, còn lại thì tương đương. 

Còn một số cách rút ra công thức nghiệm có thể tìm thấy trong tài liệu. Các cách chứng 

minh này là đơn giản hơn phương pháp phần bù bình phương tiêu chuẩn. 

Một công thức ít phổ biến hơn, như dùng trong phương pháp Muller và có thể tìm được 

từ công thức Viet: 

 

Một tính chất của công thức này là khi a = 0 nó sẽ cho ra một nghiệm hợp lệ, 

trong khi nghiệm còn lại có chứa phép chia cho 0, bởi khi a = 0 thì phương trình bậc hai 

sẽ chuyển về bậc nhất có một nghiệm. Ngược lại, công thức phổ biến chứa phép chia 

cho 0 ở cả hai trường hợp. 

Phương trình bậc hai rút gọn 

Việc rút gọn phương trình bậc hai để cho hệ số lớn nhất bằng một đôi khi là tiện 

lợi. Cách làm là chia cả hai vế cho a, điều này luôn thực hiện được bởi a khác 0, ta 

được phương trình bậc hai rút gọn: 

 

trong đó p = b/a và q = c/a. Công thức nghiệm của phương trình này là: 

  

Biệt thức 
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Trong công thức nghiệm của phương trình bậc hai, biểu thức dưới dấu căn được 

gọi là biệt thức và thường được biểu diễn bằng chữ D hoa hoặc chữ delta hoa (Δ) trong 

bảng chữ cái Hy Lạp:   

 

Phương trình bậc hai với các hệ số thực có thể có một hoặc hai nghiệm thực phân biệt, 

hoặc hai nghiệm phức phân biệt. Trong trường hợp này biệt thức quyết định số lượng 

và bản chất của nghiệm. Có ba trường hợp: 

 Nếu Δ dương (Δ > 0), phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

  

cả hai đều là nghiệm thực. đối với những phương trình bậc hai có hệ số hữu tỉ, 

nếu ∆ là một số chính phương thì nghiệm là hữu tỉ; còn với những trường hợp 

khác chúng có thể là các số vô tỉ. 

 Nếu Δ = 0, phương trình có một nghiệm thực: −
𝑏

2𝑎
 

hay đôi khi còn gọi là nghiệm kép. 

 Nếu Δ âm (Δ < 0), phương trình không có nghiệm thực, thay vào đó là hai 

nghiệm phức phân biệt 

  

là những số phức liên hợp, còn i là đơn vị ảo. 

Vậy phương trình có nghiệm phân biệt khi và chỉ khi Δ khác 0, có nghiệm thực khi và 

chỉ khi Δ không âm (Δ ≥ 0). 

Diễn giải bằng hình học 

Hàm số f(x) = ax2 + bx + c là hàm số bậc hai. Đồ thị của bất kỳ hàm bậc hai nào 

cũng đều có một dạng chung được gọi là parabol. Vị trí, hình dạng, kích cỡ của parabol 

phụ thuộc vào giá trị của a, b, và c. Nếu a > 0, parabol có một điểm cực tiểu và bề lõm 

hướng lên trên; nếu a < 0, parabol có một điểm cực đại và bề lõm hướng xuống dưới. 

Cực điểm của parabol ứng với đỉnh của nó; điểm này có hoành độ 𝑥 = −
𝑏

2𝑎
, tính x rồi 

thế vào hàm số ta sẽ tìm được giá trị tung độ. Đồ thị giao trục tung tại điểm có tọa 

độ (0, c). 

Các nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 tương ứng là 

các nghiệm của hàm số f(x) = ax2 + bx + c bởi chúng là những giá trị của x để cho f(x) = 
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0. Nếu a, b, và c là những số thực và miền xác định của hàm f là tập hợp số thực thì 

nghiệm của f là hoành độ của giao/tiếp điểm của đồ thị với trục hoành. 

Nhân tử hóa đa thức bậc hai 

Biểu thức  là nhân tử của đa thức  khi và chỉ khi r là một nghiệm của 

phương trình bậc hai  

Từ công thức nghiệm ta có 

 

Trong trường hợp đặc biệt b2 = 4ac (hay Δ = 0) phương trình chỉ có một nghiệm phân 

biệt, có thể nhân tử hóa đa thức bậc hai thành 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎 (𝑥 +
𝑏

2𝑎
)
2

 

Lịch sử: 

Ngay từ năm 2000 trước Công Nguyên, các nhà toán học Babylon đã có thể giải 

những bài toán liên quan đến diện tích và các cạnh của hình chữ nhật. Có bằng chứng 

chỉ ra thuật toán này xuất hiện từ triều đại Ur thứ ba. Theo ký hiệu hiện đại, các bài toán 

này thường liên quan đến việc giải hệ gồm hai phương trình: 

x + y = p, xy = q 

tương đương với phương trình: 

x2 + q = px 

Các bước giải được người Babylon đưa ra như sau: 

1. Tính p/2. 

2. Bình phương kết quả tìm được. 

3. Trừ đi q. 

4. Tính căn bậc hai bằng bảng căn bậc hai. 

5. Cộng kết quả của bước (1) và (4) để tìm x. Điều này về cơ bản là tương đương 

với việc tính: 

𝑥 =
𝑝

2
+ √(

𝑝

2
)
2

− 𝑞 

Ở Babylon, Ai Cập, Hy Lạp, Trung Quốc, và Ấn Độ, phương pháp hình học được 

sử dụng để giải phương trình bậc hai. Tài liệu Berlin Papyrus của người Ai Cập có từ 



 Bài 3: Một số phương trình cơ bản 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Trang 46 

 

thời Trung vương quốc (từ năm 2050 đến 1650 trước CN) có chứa lời giải của phương 

trình bậc hai hai số hạng. Trong nguyên bản kinh Sulba Sutras, khoảng thế kỷ 8 trước 

CN, phương trình bậc hai dạng ax2 = c và ax2 + bx = c được khảo sát bằng phương pháp 

hình học. Các nhà toán học Babylon từ khoản năm 400 trước CN và các nhà toán học 

Trung Quốc từ khoảng năm 200 trước CN đã sử dụng phương pháp phân chia hình 

học để giải các phương trình bậc hai với nghiệm dương. Cuốn Cửu chương toán 

thuật của người Trung Quốc có ghi những quy tắc của phương trình bậc hai. Trong 

những phương pháp hình học thuở đầu này không xuất hiện một công thức tổng quát. 

Tới khoảng năm 300 trước CN, nhà toán học Hy Lạp Euclid đã cho ra một phương pháp 

hình học trừu tượng hơn. Với cách tiếp cận hoàn toàn bằng hình học, Pythagoras và 

Euclid đã tạo dựng một phương pháp tổng quan để tìm nghiệm của phương trình bậc 

hai. Trong tác phẩm Arithmetica của mình, nhà toán học Hy Lạp Diophantus đã giải 

phương trình bậc hai, tuy nhiên chỉ cho ra một nghiệm, kể cả khi cả hai nghiệm đều là 

dương. 

Vào năm 628 CN, Brahmagupta, một nhà toán học Ấn Độ đưa ra lời giải rõ ràng 

đầu tiên (dù vẫn chưa hoàn toàn tổng quát) cho phương trình bậc hai ax2 + bx = c như 

sau: “Nhân số tuyệt đối (c) với bốn lần hệ số bình phương, cộng với bình phương hệ số 

số hạng ở giữa; căn bậc hai toàn bộ, trừ đi hệ số số hạng ở giữa, rồi chia cho hai lần hệ 

số bình phương là giá trị.” (Brahmasphutasiddhanta, Colebrook translation, 1817, tr 

346) Điều này tương đương:  

𝑥 =
√4𝑎𝑐 + 𝑏2 − 𝑏

2𝑎
 

Thủ bản Bakhshali ra đời ở Ấn Độ vào thế kỷ 7 CN có chứa một công thức đại 

số cho việc giải phương trình bậc hai, cũng như những phương trình vô 

định. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi đi xa hơn trong việc cung cấp một lời giải 

đầy đủ cho phương trình bậc hai dạng tổng quát, ông cũng đã mô tả phương pháp phần 

bù bình phương và thừa nhận rằng biệt thức phải dương, điều đã được ‘Abd al-Hamīd 

ibn Turk (Trung Á, thế kỷ 9) chứng minh. Turk là người đưa ra những biểu đồ hình học 

chứng minh rằng nếu biệt thức âm thì phương trình bậc hai vô nghiệm. Trong khi bản 

thân al-Khwarizmi không chấp nhận nghiệm âm, các nhà toán học Hồi giáo kế tục ông 

sau này đã chấp nhận nghiệm âm cũng như nghiệm vô tỉ. Cá biệt Abū Kāmil Shujā ibn 

Aslam (Ai Cập, thế kỷ 10) là người đầu tiên chấp nhận các số vô tỉ (thường ở dạng căn 

bậc hai, căn bậc ba hay căn bậc bốn) là nghiệm hay là hệ số của phương trình bậc 

hai. Nhà toán học Ấn Độ thế kỷ thứ 9 Sridhara đã viết ra các quy tắc giải phương trình 

bậc hai. 

Nhà toán học người Do Thái Abraham bar Hiyya Ha-Nasi (thế kỷ 12, Tây Ban 

Nha) là tác giả cuốn sách đầu tiên của người châu Âu có chứa lời giải đầy đủ cho phương 
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trình bậc hai dạng tổng quát.[24] Giải pháp của Ha-Nasi dựa nhiều vào tác phẩm của Al-

Khwarizmi. Lần đầu tiên hệ số âm của ‘x’ xuất hiện trong tác phẩm của nhà toán học 

người Trung Quốc Yang Hui (1238–1298 CN), dù vậy ông cho điều này là từ nhà toán 

học Liu Yi ở thời trước đó. Vào năm 1545 Gerolamo Cardano biên soạn các tác phẩm 

liên quan đến phương trình bậc hai. Công thức nghiệm cho mọi trường hợp lần đầu đạt 

được bởi Simon Stevin vào năm 1594. Năm 1637 René Descartes công bố tác phẩm La 

Géométrie trong đó có chứa công thức nghiệm mà chúng ta biết ngày nay. Lời giải tổng 

quát xuất hiện lần đầu trong tài liệu toán học hiện đại vào năm 1896, bởi Henry Heaton. 

Công thức Viète 

Công thức Viète cho ta thấy quan hệ đơn giản giữa các nghiệm của đa thức với các hệ 

số của nó. Trong trường hợp phương trình bậc hai một ẩn, chúng được phát biểu như 

sau: 

 Nếu x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (𝑎 ≠ 0)  thì:  

{
𝑥1 + 𝑥2 = 𝑆 = −

𝑏

𝑎

𝑥1𝑥2 = 𝑃 =
𝑐

𝑎

 

Các trường hợp nhận biết đặc biệt 

Khi phương trình bậc hai đã cho có dấu hiệu sau: 

 a + b + c = 0 (với a,b và c là các hệ số của phương trình bậc 2, a khác 0) thì lúc 

đó nghiệm của phương trình là:  

𝑥1 = 1; 𝑥2 =
𝑐

𝑎
 

 a - b + c = 0 (với a, b và c là các hệ số của phương trình bậc 2, a khác 0) thì lúc 

đó nghiệm của phương trình là:  

 𝑥1 = −1; 𝑥2 = −
𝑐

𝑎
 

 Nếu ac < 0 (tức a và c trái dấu nhau) thì phương trình luôn luôn có 2 nghiệm phân 

biệt. 

3. Một số phương trình khác 

a) Phương trình bậc nhất hai ẩn 

Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng ax + by = c trong đó x;y là 

ẩn, a, b, c là các số cho trước, a và b không đồng thời bằng 0. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Vi%C3%A8te#Ph.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_b.E1.BA.ADc_hai
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Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vố số nghiệm x, y. Công thức 

nghiệm trổng quát là: 

 

Chú ý: Phương trình ax + by = c có nghiệm nguyên khi và chỉ khi c chia hết cho 

ƯCLN(a,b). 

b) Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: 

(𝐼) {
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐

𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 = 𝑐′
 

trong đó a và b cũng như a’ và b’ không đồng thời bằng 0. 

Với a’, b’, c’ = 0 ta dễ dàng đưa được về các trường hợp đặc biệt đã biết. 

Với a’, b’, c’  0 thì:  

 Hệ (I) có nghiệm duy nhất khi 
𝑎

𝑎′
≠

𝑏

𝑏′
 

 Hệ (I) vô nghiệm khi 
𝑎

𝑎′
=

𝑏

𝑏′
≠

𝑐

𝑐′
 

 Hệ (I) có vô số nghiệm khi 
𝑎

𝑎′
=

𝑏

𝑏′
=

𝑐

𝑐′
 

Các phương pháp giải hệ phương trình: 

 Phương pháp thế 

- Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho thành một hệ mới trong 

dó có phương trình một ẩn. 

- Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ. 

 Phương pháp cộng đại số 

- Nhân hai vế của mối phương trình với một thừa số phụ sao cho giá trị 

tuyệt đối của hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau. 

- Dùng quy tắc cộng đại số để được một hệ mới trong đó có một phương 

trình một ẩn. 

- Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ. 

Ví dụ 1. Cho phương trình 3x – 2y = 6 

a) Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình. 
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b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình. 

Giải: Xét 3x – 2y = 6  

Suy ra y = 
𝟑𝒙−𝟔

𝟐
 

Cho x một giá trị t tùy ý ta tính được giá trị tương ứng của y. 

Ta được công thức nghiệm tổng quát của phương trình là: 

b) Ta có y = 
3x−6

2
=

2x+x−6

2
= x +

x−6

2
 

Đặt  
𝑥−6

2
= 𝑡  (𝑡 ∈ 𝑍) 𝑠𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑥 = 2𝑡 + 6 

Khi đó nghiệm nguyên của phương trình là:  

{
𝑥 = 2𝑡 + 6       
𝑦 = 2𝑡 + 6 + 𝑡

  hay {
𝑥 = 2𝑡 + 6
𝑦 = 3𝑡 + 6

     (𝑡 ∈ 𝑍) 

Cho t một giá trị nguyên nào đó ta được một nghiệm nguyên của phương trình. 

Chẳng hạn, với t = 1 thì {
𝑥 = 8 
𝑦 = 9

 

với t = 2 thì {
𝑥 = 10
𝑦 = 12

 

Ví dụ. Tìm nghiệm nguyên (x;y) của phương trình (x – 3)y2 = x2  

Giải: Với x = 3 thì phương trình trở thành 0.y2 = 9, vô nghiệm. 

Với x  3 thì:  y2 = 
𝒙𝟐

𝒙−𝟑
=

𝒙𝟐−𝟗+𝟗

𝒙−𝟑
  = x + 3 + 

𝟗

𝒙−𝟑
 

Do x, y  Z nên 
𝟗

𝒙−𝟑
  Z  

Do đó x – 3  Ư(9) = { 1;  3;  9 }  

Ta có: 

x - 3 1 -1 3 -3 9 -9 

x 4 2 6 0 12 -6 

y2 16 -4 12 0 16 -4 

y  4   0  4  
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Vậy các nghiệm nguyên của phương trình là:  

(0 ; 0) ; (4 ; 4) ; (4 ; -4) ; (12 ; 4) ; (12 ; -4) 

Nhận xét: Phương pháp giải trong ví dụ trên gọi là phương pháp tách ra các giá trị 

nguyên. 

𝐱𝟐

𝐱−𝟑
 được tách thành x + 3 + 

𝟗

𝐱−𝟑
 

Vì x + 3 có giá trị nguyên nên 
𝟗

𝐱−𝟑
 phải có giá trị nguyên, từ đó tìm được x và suy ra 

giá trị của y. 

Ví dụ. Giải hệ phương trình. 

  {
𝑥 − 5𝑦 = 19       (1)   

3𝑥 + 2𝑦 = 6       (2)   
 

Giải. 

Cách thứ 1: (Giải bằng phương pháp thế) 

- Rút x từ phương trình (1): x = 19 + 5y  (3) 

- Thế x vào phương trình (2) 

3(19 + 5y) + 2y = 6 

 57 + 15y + 2y = 6 

 17y = -51  

 y = -3 

Thay y = -3 vào phương trình (3) được x = 19 – 15  x = 4 

Vậy {
𝑥 = 4   
𝑦 = −3

 

Cách thứ 2: Giải bằng phương pháp cộng.  

 

{
x − 5y = 19   (1)

3x + 2y = 6   (2)
   |
3
1
| (cột bên phải là thừa số phụ) 

− {
3x − 15y = 57   (1)

3x + 2y = 6        (2)
 

-17 y = 51 (trừ từng vế của hai phương trình) 
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 y = -3 

Thay y = -3 vào (1) được x -5.(-3) = 19  x = 4 

Vậy {
x = 4     
y = −3 

 

Ví dụ. Giải hệ phương trình. 

{
 

 
3

𝑥 + 𝑦
+

10

𝑥 − 𝑦
= 1

5

𝑥 + 𝑦
+

6

𝑥 − 𝑦
= −1

 

Giải.  

Điều kiện: x   y 

Ta đặt (I)  

{
 

 
1

𝑥 + 𝑦
= 𝑎       (1)

1

𝑥 − 𝑦
= 𝑏        (2)

 

Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành 

{
3a + 10b = 1         (1)      
5a + 6b = −1         (2)      

|
5
3
| 

− {
15a + 50b = 5               (1)          
15a + 18b = −3            (2)          

 

   𝑏 =
1

4
 

Thay b = 
𝟏

𝟒
 vào phương trình (1) ta được 3a + 

𝟓

𝟐
  = 1, 3a = 

−𝟑

𝟐
, a = −

𝟏

𝟐
 

Vậy {
a = −

1

2

b =
1

4
    

 

Thay kết quả này vào hệ (I) ta được 

{
 

 
1

x + y
= −

1

2
1

x − y
=
1

4
    

           {
x + y = −2
x − y = 4    

     {
x = 1       
y = −3    

(thỏa điều kiện) 
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Ví dụ: Giải hệ phương trình ba ẩn số  {

𝑥 + 2𝑦 − 3𝑧 = 11 (1)
2𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 7      (2)

𝑥 + 𝑦 = 6                (3)
 

Giải: Rút x từ phương trình (3): x = 6 – y  (4) 

Thế biểu thức của x vào phương trình (1) và (2) được 

{
6 − 𝑦 + 2𝑦 − 3𝑧 = 11

2(6 − 𝑦) − 𝑦 − 𝑧 = 7
        {

𝑦 − 3𝑧 = 5
3𝑦 + 𝑧 = 5

 

 

{
𝑦 − 3𝑧 = 5             (1′)

9𝑦 + 3𝑧 = 15        (2′)
          {

10𝑦 = 20    
𝑦 − 3𝑧 = 5

         {
𝑦 = 2    
𝑧 = −1

 

 

Thay y vào phương trình (4) được x = 6 – 2  x = 4 

Do đó {
𝑥 = 4   
𝑦 = 2   
𝑧 = −1

 hay (x;y;z) = (4;2;-1) 

Nhận xét: Nói chung, để giải hệ phương trình nhiều ẩn ta có thể dùng phương pháp thế. 

Tùy theo đặc điểm của từng hệ phương trình ta cũng có thể dùng phương pháp cộng. 
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BÀI TẬP 

1. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = –5 có là nghiệm của phương trình không? 

a) x + 20 = –2x + 5    c) x – 11 = 
𝑥

5
 – 15  

b) 3x = x + 10     d) x2 = x – 20.  

2. Hãy cho biết tập nghiệm của các phương trình:  

a) 5x – 4 = –4 + 5x    b) 2x – 3 = 4 + 2x. 

3. Hãy thử lại và cho biết các kết luận sau có đúng không?  

a) x + 9 = 2x – 5  x = 4   b) 𝑥 − √2 =  √2   x =  √2   

c) x2 – 5 = x + 3  x = –3.  

4. Hai phương trình sau có tương đương không? Vì sao?  

x2 – 4 = 0 và x – 2 = 0. 

5. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:  

a) –x + 6 = 0   b) –x2 + 4 = 0  

c) √2 x – 7 = 0   d) x(x + 5) = 0 

e) 
𝑥

4
= −7    f) 

4

𝑥
= −7 

6. Giải các phương trình sau:  

a) 7x – 35 = 0    b) 4x – x – 18 = 0  

c) x – 6 = 8 – x    d) 48 – 5x = 39 – 2x.  

7. Tìm giá trị của m sao cho phương trình 2x – 3m = x + 9 nhận x = –5 làm nghiệm. 

8. Tìm giá trị của m, biết rằng phương trình: 5x + 2m = 23 nhận x = 2 làm nghiệm.  

9. Chọn câu trả lời đúng: Tập nghiệm của phương trình 5 − 
2

7
𝑥 = 0 là:  

A. S = − 
35
2

   B. S = 
35

2
  C. S = 

10

7
  D. S = − 

10
7

. 

10. Chọn câu trả lời đúng:  

Xét các khẳng định sau:  

(I) x + 8 = 0  8 + x = 0  

(II) x(x – 9) = 0  x2 – 81 = 0  

A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đúng  
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C. Cả (I) và (II) đều đúng D. Cả (I) và (II) đều sai.  

11. Xác định giá trị của m để phương trình sau nhận x = 5 là nghiệm: 4x + m2 = 22.  

12. Xác định giá trị của m để phương trình sau nhận x = –3 là nghiệm: (m + 2)x + 6 = 

m2. 

13. Xác định giá trị của m để phương trình (m + 7)x = 2m – 1 vô nghiệm.  

14. Giải phương trình (với m là tham số): (m – 2)x = m – 2. 

15. Giải phương trình (với a là tham số): (a – 3)x = a(a – 3). 

16. Giải các phương trình sau:  

a) 5x – 8 = 4x – 5     b) 4 – (x – 5) = 5(x – 3x)  

c) 32 – 4(0,5y – 5) = 3y + 2   d) 2,5(y – 1) = 2,5y.  

17. Giải các phương trình sau:  

a)      b) . 

18. Giải phương trình sau:  = 0.  

19. Giải các phương trình sau:  

a)      b)  + 2.  

20. Giải các phương trình sau:  

a) 6(x – 7) = 5(x + 2) + x   b) 5x – 8 = 2(x – 4) + 3x.  

21. Giải phương trình sau:  = 1.  

22. Tìm giá trị của m sao cho phương trình: (m – 5)x – m = 7 có nghiệm x = 3.  

23. Gọi số học sinh lớp 8A của trường M là x học sinh. Viết phương trình biểu thị điều có 

được sau:2 lần số học sinh lớp 8A cộng thêm 30 học sinh thì bằng 5 lần số học sinh lớp 

8A bớt đi 90 học sinh.  

24. Chọn câu trả lời đúng:  

Tập nghiệm của phương trình 4x – 9 = x + 15 là:  

A. S =    B. S = {–8}   C. S = {2}   D. S = {8} 

25. Giải các phương trình sau: 

http://4.bp.blogspot.com/-t4AGSWBA428/U6bOb_8wjXI/AAAAAAAATZw/TinfXjJfC1I/s1600/image023-750253.png
http://1.bp.blogspot.com/-tHvlMCsejjI/U6bOcd73qgI/AAAAAAAATZ8/8gIgtkkNYs8/s1600/image025-752963.png
http://1.bp.blogspot.com/-rGNPgr7LGKA/U6bOdIUYzLI/AAAAAAAATaI/IKRGRULRXLc/s1600/image027-755596.png
http://3.bp.blogspot.com/-XOe-L2HgJ2c/U6bOdvboPtI/AAAAAAAATaU/6dpQb807uSg/s1600/image029-757999.png
http://2.bp.blogspot.com/-HEael3ge4IM/U6bOebsERxI/AAAAAAAATag/UthPk6_PkZ0/s1600/image031-760551.png
http://2.bp.blogspot.com/-qh6wLAj1IGE/U6bOfJ_p5EI/AAAAAAAATas/QEQ2TnvTmpk/s1600/image033-762962.png
http://1.bp.blogspot.com/-UozN1CXN-Y8/U6bOfpbeaAI/AAAAAAAATa4/ar5MAkfV9Fo/s1600/image035-765514.png
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a)  + 3 = 0  b)  = 5 

26. Giải các phương trình sau:  

a)  =   

b)  =  

27. Giải các phương trình sau:  

a)  =   

b)  + ... +  =  + ... +  

28. Giải các phương trình sau với a, b, c là tham số:  

a)  = –3    b)  = 3  

c) .  

29. Giải các phương trình sau:  

a)  =  

b)  =  

c)  + 2.  

d)  = 10.  

30. Giải các phương trình sau: (với a, b, c là các tham số)  

a)  +  = 1 

b)  = .  

31. Giải các phương trình sau:  

a) (5x – 3)(4x + 7) = 0    b) x(2x + 1)(5x – 6) = 0 

32. Giải các phương trình sau:  
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a) 3x(x – 7) + 5(x – 7) = 0   b) (2x – 7)2 – (x + 4)2 = 0.  

33. Giải các phương trình sau:  

a) 5x(x – 9) = 2(x – 9)    b) 4x – 28 = 5x(x – 7) 

34. Giải các phương trình sau:  

a) (x2 – 6x + 9) – 25 = 0    b) 16x2 – 8x + 1 = x2 

35. Giải các phương trình sau: 

a) (4x – 3)(x2 – 2x + 4) = (4x – 3)(6x – 12) b) x2 – 25 + 5x(x – 5) = 7(x – 5).  

36. Xác định m để phương trình sau có nghiệm bằng 5: (m – 2)x – 3m2 + 10 = 0.  

37. Chọn câu trả lời đúng:  

Tập nghiệm của phương trình 3x(x – 7) = 0 là: 

A. S = {0}      B. S = {3; 0; 7}  

C. S = {3; 7}     D. S = {0; 7}.  

38. Chọn câu trả lời đúng: 

Tính tổng các luỹ thừa bậc 4 các nghiệm của phương trình: 2(x – 1)(x + 3) = 0  

A. 80      B. 82  

C. 98      D. Một kết quả khác.  

39. Giải các phương trình sau:  

a) x3 + x2 – 6x = 0  b) 6x3 – 3x = –7x2   c) 2x3 + x2 – x + 3 = 0. 

40. Giải các phương trình sau:  

a) (x + 1)(x + 2)(x + 4)(x + 5) = 40  b) (x – 5)(x – 6)(x + 2)(x + 3) = 180  

c) (x – 7)(x – 6)(x – 5)(x – 4) = 1680.  

41. Giải các phương trình sau:  

a) (2x + 1)(x + 1)2(2x + 3) = 18   b) (3x + 2)(2x + 1)(12x + 7)2 = 3  

c) (x + 1)(2x + 1)(4x + 3)2 = 810.  

42. Giải các phương trình sau:  

a) (x – 3)(x – 5)(x – 6)(x – 10) = 24x2  b) (x – 4)(x – 5)(x – 8)(x – 10) = 72x2  

c) (x + 10)(x + 12)(x + 15)(x + 18) = 2x2. 

43. Giải các phương trình sau: 

a) (x – 6)4 + (x – 8)4 = 272   b) (x + 3)4 + (x + 5)4 = 16 
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c) (x – 3)4 + (x + 1)4 = 82.  

44. Giải các phương trình sau:  

a) x4 – 3x3 + 2x2 – 9x + 9 = 0   b) 6x4 + 5x3 – 38x2 + 5x + 6 = 0  

c) x4 + x3 + 4x2 + 5x + 25 = 0.  

 

45. Giải các phương trình sau:  

a) x4 – 30x2 + 31x – 30 = 0.    b)  +  + (9 – x)3 = 0.  

c) x3 + x2 – 12x = 0.  

46. Giải các phương trình sau:  

a)  + 5 =      b)  – 2x = 0.  

47. Giải các phương trình sau:  

a)  – 4 =     b)  –  

48. Giải các phương trình sau:  

a)  – 2 =     b)  

49. Giải các phương trình sau:  

a)    b)  – 1 =  

50. Giải các phương trình sau:  

a)  + x = –6     b)  

51. Với giá trị nào của a thì biểu thức sau có giá trị bằng 1:  

2a –  

52. Chọn câu trả lời đúng:  

Điều kiện xác định của phương trình:  là:  

A. x ≠ 3 và x ≠ 2     B. x ≠ –3 và x ≠ 2 

C. x ≠ –3 và x ≠ –2    D. x ≠ 3 và x ≠ –2 
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53. Chọn câu trả lời đúng:  

Tập nghiệm của phương trình  +  là:  

A. S = {–2}     B. S = {2} 

C. S = {–2; –7}     D. S = {–2; } 

54. Giải các phương trình sau: 

a)    b)   

c) .  

55. Giải các phương trình sau: 

a) x2 – x – 18 +  = 0   b) x2 + x – 5 –  = 0  

c) x2 – 4x – 4 –  = 0.  

56. Giải các phương trình sau:  

a)   

b)   

c)  + .  

57. Giải các phương trình sau: 

a)  =  

b)   

c)  

58. Giải các phương trình sau: 

a) x2 +  = 12     b) x2 +  = 40 
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c) x2 +  = 40.  

59. Giải phương trình sau (với m là tham số):  

60. Giải các phương trình sau: 

a)   

b)  = 2.  

c) x2 +  = .  

d) .  

61. Giải các phương trình bậc 2 sau: 

1. 2x2 + 6x + 5 = 0  

2. x2 − 4x + 4 = 0 

3. 2x2 + 7x – 3 = 0 

62. Cho phương trình 2x – 5y = 3 

a) Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình. 

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình. 

63. Tìm x và y biết: |2x + 7y - 17| + (5x – 3y +19)2 = 0  

64. Cho phương trình x2 + (2a – 5)x – 3b = 0 

Hãy xác định các hệ số a và b sao cho phương trình có hai nghiệm x1 = 2; x2 = -3. 

65. Giải hệ phương trình: {

27

𝑥+𝑦
+

21

𝑥−𝑦
= 2

81

𝑥+𝑦
−

105

𝑥−𝑦
= −2

 

66. Giải hệ phương trình: {
3𝑥 − |𝑦 − 2| = 3
6𝑥 + 5𝑦 = 7

 

67. Giải hệ phương trình: {
3𝑥 +𝑚𝑦 = 10
𝑥 − 𝑦 = 5

  (m là tham số) 

 a) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) trong đó x = 4; 

 b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn 5x + 2y = 32 
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68. Giải hệ phương trình: 

{
 
 

 
 
x+y

xy
=

5

6

y+z

yz
=

4

3

z+x

zx
=

3

2
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BÀI 4. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN 

Giới thiệu:  

Bài này cung cấp các khái niệm về hình học như: hình tròn, tam giác, tứ giác, ... 

Trình bày cách tích chu vi, diện tích, ... của các hình này. 

Mục tiêu:  

Nhắc lại các khái niệm về hình học cơ bản. Trình bày các dạng hình học thường 

gặp. Lập công thức tính được chu vi, diện tích, ... của các hình này. 

Nội dung chính: 

1. Hình tròn 

Khái Niệm Hình Tròn. 

Trong hình học phẳng, một hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm “bên 

trong” đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của 

đường tròn bao quanh nó. 

Một hình tròn được gọi là đóng hay mở tùy theo việc nó chứa hay không chứa 

đường tròn biên. 

Công Thức Hình Tròn. 

Trong hệ tọa độ Descartes, hình tròn mở có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm 

(x, y) thỏa mãn: 

(X – A)2 + (Y – B)2 < R2 

Hình tròn đóng có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm (x, y) thỏa mãn: 

(X – A)2 + (Y – B)2 ≤ R2 

Hình tròn đơn vị 

Khi bán kính của hình tròn là 1, hình tròn được gọi là hình tròn đơn vị hay đĩa 

đơn vị (hoặc dĩa đơn vị). 

Chu vi hình tròn 

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của 

chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần bán kính nhân pi. 

Công thức của chu vi hình tròn là: 

 

Hoặc có thể là: 
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Trong đó: 

- C là chu vi của hình tròn; 

- d là đường kính hình tròn; 

- r là bán kính hình tròn. 

Quan hệ với Pi 

 

Số Pi (pi) 

 

Chu vi của hình tròn liên quan với Pi. Giá trị của Pi là 3,141592653589793…, 

được quy ước với giá trị gần đúng là 3,14. 

Các hằng số π được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong 

khi nó được đặt tên trong toán học thì kỹ thuật và khoa học nó không được đặt tên. Nó 

được sử dụng bởi radio, lập trình máy tính và hằng số vật lý. 

Diện tích hình tròn 

Diện tích hình tròn là diện tích của một hình tròn. Công thức của diện tích hình tròn 

là S=*r2 với r là bán kính. 

Diện tích của hình tròn đã được nghiên cứu bởi người Hy Lạp cổ đại. Eudoxus 

của Cnidus trong thế kỷ thứ 5 TCN đã tìm thấy rằng diện tích hình tròn là tỷ lệ thuận 

với bình phương bán kính của nó. Archimedes sử dụng các công cụ của hình học 

Euclide thấy rằng diện tích một hình tròn là tương đương với một tam giác vuông với 

chiều dài bằng chu vi hình tròn và chiều cao bằng bán kính của hình tròn. 

 Sử dụng trong đa giác 

Diện tích của một đa giác đều bằng một nửa chu vi của nó nhân với chiều dài 

đường trung đoạn của đa giác đều. Khi số lượng các cạnh của đa giác tăng lên, đa giác 

có xu hướng trở thành một hình tròn và các đường trung đoạn có xu hướng trở thành 

bán kính của hình tròn đó. 

Mở rộng 

Hình tròn được mở rộng ra cho không gian ba chiều thành hình cầu, thể tích nằm 

trong mặt cầu. 
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Không gian Euclid n chiều, một hình tròn n chiều (hay đĩa n chiều) bán kính r là tất cả 

các điểm có khoảng cách tới một tâm cố định nhỏ hơn (với hình tròn mở) hay nhỏ hơn 

hoặc bằng (với hình tròn đóng) bán kính r. Một hình tròn n-1 chiều cũng là hình 

chiếu của hình cầu n chiều xuống một mặt phẳng n-1 chiều. 

Các hình tròn đơn vị n chiều, ký hiệu, Dn (hay Bn) có tâm tại tâm hệ tọa độ và bán kính 

bằng 1. 

2. Tam giác 

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi A, B, C không thẳng hàng. 

Tam giác ABC gồm: 

- Ba cạnh: AB, BC, CA; 

- Ba góc: 𝐴,̂ 𝐵,̂ 𝐶 ̂; 

 

 

 Chu vi tam giác 

Công thức tính chu vi tam giác thường áp dụng cho tất cả các dạng tam giác thường 

phổ biến với các cạnh thay đổi. 

P = a + b + c 

Trong đó: a, b, c lần lượt là ba cạnh của tam giác. 

 

 Diện tích tam giác 

- Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó 

 

- Công thức Heron 

Gọi S là diện tích và độ dài 3 cạnh tam giác lần lượt là a, b, và c. 

𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) 

với p là nửa chu vi của tam giác: 

𝑝 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%ADa_chu_vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1c
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* Đặc biệt: Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông. 𝑆 =
1

2
𝑎. 𝑏 

 

3. Tứ giác 

- Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong đó bất kì 

đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. 

- Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng 

chứa bất kì cạnh nào của tứ giác. 

- Tổng các góc của một tứ giác bằng 360o. 

 

3.1. Hình thang  

 

Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.  

Tính chất: 

- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai 

cạnh đáy bằng nhau. 

- Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và 

bằng nhau. 

 Hình thang vuông  



 Bài 4: Một số công thức tính toán hình học cơ bản 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Trang 65 

 

 

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.  

 Hình thang cân  

 

Định nghĩa: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.  

Tính chất:  

- Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.  

- Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.  

Dấu hiệu nhận biết:  

- Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.  

Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân 

3.2. Hình bình hành  

 

Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song  

Tính chất 

- Các cạnh đối bằng nhau 

- Các góc đối bằng nhau 

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 

Dấu hiệu nhận biết: 
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- Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành. 

- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. 

- Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. 

- Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành. 

- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình 

hành. 

3.3. Hình chữ nhật 

 

Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. 

Tính chất: 

- Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bìnhhành, của hình thang cân.- Hai 

đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau và cắtnhau tại trung điểm của mỗi đường  

Dấu hiệu nhận biết: 

- Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. 

- Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. 

- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. 

- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật  

3.4. Hình thoi 

 

Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau 

Tính chất:  

– Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành  
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– Hai đường chéo vuông góc với nhau  

– Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.  

Dấu hiệu nhận biết:  

– Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi  

– Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi  

– Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi  

– Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi 

3.5. Hình vuông  

Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn 

cạnh bằng nhau 

Tính chất: Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật 

và hình thoi  

Dấu hiệu nhận biết:  

– Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông  

– Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông  

– Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông  

– Hình thoi có một góc vuông là hình vuông  

– Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông  

Nhận biết: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông 

* Diện tích tứ giác 

Tứ giác Công thức Hình vẽ 

1. Hình chữ nhật: Diện tích 

hình chữ nhật bằng tích hai 

kích thước của nó. 

S  a b 

a: là độ dài chiều rộng  

b: là độ dài chiều dài 
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2. Hình vuông: Diện tích 

hình vuông bằng bình 

phương cạnh của nó: 

S  a2 

a: độ dài 1 cạnh hình 

vuông 

 

 

 

3. Hình thang: Diện tích 

hình thang bằng nửa tích 

của tổng hai đáy với chiều 

cao 

𝑆 =
1

2
(𝑎 + 𝑏)ℎ 

a: Độ dài đáy lớn 

b: Độ dài đáy nhỏ 

h: Độ dài đường cao 
 

4. Hình bình hành: Diện 

tích hình bình hành bằng 

tích của một cạnh với 

chiều cao tương ứng của 

nó. 

S   

h: Độ dài chiều cao 

a: Độ dài cạnh tương ứng 
 

5. Hình thoi: Diện tích 

của hình thoi bằng nửa 

tích hai đường chéo 

𝑆 =
1

2
𝑐. 𝑑 

c;d: là độ dài hai đường 

chéo của hình thoi 
 

6. Tứ giác có hai đường 

chéo vuông góc: Diện tích 

bằng nửa tích hai đường 

chéo. 

𝑆 =
1

2
𝑑1𝑑2 

d1, d2: là độ dài hai đường 

chéo 
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4. Hình lăng trụ đứng 

Trong hình lăng trụ đứng: 

- A, B, C, D, A’, B’, C’, D’ là các đỉnh 

- Các mặt ABB’A’, BCC’B’ là những hình chữ nhật, gọi 

là các mặt bên.  

- Các đoạn AA', BB’, CC’, DD’ song song với nhau và 

bằng nhau, gọi là các cạnh bên. 

- Hai mặt ABCD, A’B’C’D’ là hai đáy 

Hình lăng trụ có hai đáy là tứ giác nên gọi là lăng trụ đứng tứ 

giác. Kí hiệu: ABCD.A’B’C’D’ 

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương là những hình lăng trụ đứng. Hình lăng trụ đứng có 

đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng. 

* Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. 

Sxq = 2.p.h (p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao) 

Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích 

hai đáy. 

* Thể tích của hình lăng trụ đứng 

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. 

Công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng: V = S.h (S là diện tích đáy, h là chiều cao ) 

 Hình hộp chữ nhật. 

- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật. 

- Nếu các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, 

b, c (cùng đơn vị đo) thì thể tích của hình hộp 

chữ nhật đó là: V = a.b.c 

 Hình lập phương  

- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt 

là những hình vuông. 

- Thể tích của hình lập phương cạnh a là: V = a3 

5. Hình chóp 

 Hình chóp 

- Hình chóp là hình có mặt đáy là một đa giác, các mặt bên là những tam giác 

có chung một đỉnh. Đỉnh chung này gọi là đỉnh của hình chóp. 
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- Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy gọi là đường cao 

của hình chóp. 

- Hình bên là hình chóp S.ABCD có đỉnh là 

S, đáy là tứ giác ABCD, ta gọi là hình chóp 

tứ giác. 

 Hình chóp đều 

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa 

giác đều, các mặt bên là những tam giác cân bằng 

nhau có chung đỉnh (S là đỉnh của hình chóp). 

 Hình chóp cụt đều 

Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với 

đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt 

phẳng đáy của hình chóp gọi là hình chóp cụt đều. 

Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang 

cân 

- Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung 

đoạn  

Sxq  p.d (p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn của hình chóp đều) 

- Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng của diện tích xung quanh và diện 

tích đáy. 

- Công thức tính thể tích: V= 
1

3
 S.h (S là diện tích đáy, h là chiều cao). 
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BÀI TẬP 

1. Cho lần lượt ba cạnh của tam giác ABC là 

a) a = 7, b = 4, c = 2; 

b) a = 5, b = 6, c = 9; 

c) a = 3, b = 4, c = 5; 

d) a = 6, b = 6, c = 8; 

Xác định tam giác, loại tam giác. Tính chu vi diện tích. 

 

2. Cho hình tròn tâm O. Tính chu vi, diện tích của hình tròn, biết: 

 a) Bán kính = 5 cm 

 b) Bán kính = 3 cm 

 

3. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật khi 

biết lần lượt 2 cạnh và chiều cao như sau: 

 a) 5cm, 4cm, 6cm; 

 b) 7cm, 2cm, 3cm; 

 

4. Cho hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh và đường cao lần lượt như sau: 

 a) 4cm, 7cm; 

 b) 3cm, 5cm; 

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của các hình trên. 
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Bài 5. MA TRẬN 

Giới thiệu:  

Bài này cung cấp khái niệm về ma trận; Các dạng ma trận và các phép toán cơ 

bản trên ma trận. 

Mục tiêu:  

+ Trình bày khái niệm ma trận 

+ Trình bày các phép toán cơ bản trên ma trận 

+ Trình bày ma trận vuông và các khái niệm liên quan 

1. Ma trận 

 Định nghĩa:  

Ma trận A cấp m n trên R là một bảng số hình chữ nhật gồm m hàng và n cột được 

biểu diễn như sau:  

(

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
⋮ ⋮  ⋮
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛

)  =  (𝑎𝑖𝑗)𝑚×𝑛, ∀𝑖 =  1,𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 =  1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

Trong đó: 

- Aij R: là phần tử thuộc dòng i và cột j của ma trận A 

- m: số dòng của ma trận A, 

- n: số cột của ma trận A. 

- (ai1 ai2 . . . ain): dòng thứ I của ma trận A. 

- 

(

 
 
 

𝑎1𝑗
𝑎2𝑗
.
.
.

𝑎𝑚𝑗)

 
 
 
: 𝑐ộ𝑡 𝑡ℎứ 𝑗 𝑐ủ𝑎 𝑚𝑎 𝑡𝑟ậ𝑛 𝐴. 

Ký hiệu Mmn(R) là tập hợp các ma trận cấp mn trên R.  

2. Các dạng đặc biệt của ma trận.  

2.1. Ma trận dòng  

Ma trận dòng là ma trận có một dòng và n cột, ký hiệu là A = (a1 a2  ... an)  

Ví dụ: (2 −8 3) 

2.2. Ma trận cột  
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Ma trận cột là ma trận có m dòng và một cột, ký hiệu là: 𝐴 =  (

𝑎1
𝑎2
 ⋮
𝑎𝑚

) 

𝑉í 𝑑ụ: 𝐴 =  (

1
3
−4
0

) 

2.3. Ma trận không (0)  

Ma trận không là ma trận có tất cả các phần tử đều bằng 0, ký hiệu 0 = 0mn  

Ví dụ: 0 = 032 = (
0 0
0 0
0 0

); 0 = (
0 0
0 0

) 

2.4. Ma trận vuông cấp n 

Ma trận vuông cấp n là ma trận có số dòng và số cột bằng n, ký hiệu là  

(

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
⋮ ⋮  ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

) =  (𝑎𝑖𝑗)𝑛 

Tập hợp các ma trận vuông cấp n được ký hiệu: AMn (R).  

Đường thẳng đi qua các phần tử a11, a22 , a33 ,..., ann được gọi là đường chéo chính 

của ma trận A. Đường thẳng đi qua các phần tử a1n, a2(n-1) , a3(n-2), ..., an1 được gọi là 

đường chéo phụ của ma trận A.  

Ví dụ  (
1 1 −4
1 2 0
−4 0 −3

) là một ma trận vuông. Đường thẳng đi qua các phần tử 1,2,-

3 là đường chéo chính.  

2.5. Ma trận tam giác  

Ma trận tam giác trên là ma trận vuông có các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính 

đều bằng 0.  

  Ví dụ. 𝐴 = (
1 2 3
0 2 4
0 0 −1

) 

Ma trận tam giác dưới là ma trận vuông có các phần tử nằm phía trên đường chéo chính 

đều bằng 0.  

 Ví dụ. 𝐴 =  (
1 0 0
0 2 0
−5 4 −1

) 
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2.6. Ma trận chéo  

Ma trận chéo là ma trận vuông có: 

aij  0, i  j (các phần tử ngoài đường chéo chính = 0) 

Ví dụ. 𝐴 =  (
1  0 0
0  2 0
0  0 −3

) 

2.7. Ma trận đơn vị cấp n  

Ma trận đơn vị cấp n là ma trận chéo có các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1.  

Ký hiệu là I = In .  

 Ví dụ: 𝐼2 = (
1 0
0 1

); 𝐼3  =  (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

); 𝐼4  =  (

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

) 

2.8. Ma trận chuyển vị  

Chuyển vị của ma trận A là ma trận có được từ A bằng cách viết các hàng của ma trận 

A theo thứ tự thành cột, ký hiệu là At.  

𝑉í 𝑑ụ: 𝐶ℎ𝑜 𝐴 = (
1 1 −4
1 2 1
−5 2 −3

) .𝐾ℎ𝑖 đó 𝐴𝑡 = (
1 1 −5
1 2 2
−4 1 −3

) 

2.9. Ma trận đối xứng  

Ma trận vuông A=(aij)n gọi là ma trận đối xứng nếu aij = aji, i, j = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡ứ𝑐 𝑙à A = At 

𝑉í 𝑑ụ:𝑀𝑎 𝑡𝑟ậ𝑛 𝐴 = (
1 1 −4
1 2 0
−4 0 −3

) là một ma trận đối xứng.   

3. Các phép toán trên ma trận  

3.1. Phép cộng ma trận:  

Tổng hai ma trận cùng cấp A = (aij)m×n và B = (bij)m×n là một ma trận cùng cấp, 

ký hiệu A + B, được xác định bởi A + B = (cij)m×n với cij = aij + bij; i = 1, 2, …, m; j = 

1, 2, …, n.  

Ví dụ:   A = (
−1 2 1
4 −2 −3
3 0 5

) ;  𝐵 =  (
0  3 1
1  1 −2
4  0 3

) 

Thế thì A+ B = (
−1 5 2
5 −1 −5
7 0 8

) 

3.2. Phép nhân số với ma trận:  
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Cho số a và ma trận A = (aij)m×n. Tích của a với ma trận A là một ma trận cùng 

cấp, ký hiệu aA, được xác định bởi aA = (bij)m×n với bij = a.aij; i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, 

…, n. 

Ví dụ: Cho a = 2, ma trận A = (
1 −2 3
4 0 2

), thế thì 2A = (
2 −4 6
8 0 4

) 

3.3. Phép nhân ma trận:  

Cho hai ma trận A = (aij)m×n và B = (bjp)n×p. Tích của A với B là ma trận, kí hiệu 

AB, được xác định bởi AB = (cik)m×p với 𝐜𝐢𝐤 = ∑ 𝐚𝐢𝐣𝐛𝐣𝐤;
𝐤
𝐣=𝟏  i = 1, 2, …, m; k = 1, 2, …, 

p. 

Ví dụ: Cho hai ma trận A = (
1 −2 3
4 0 2

) và B =  (
2 3
−1 1
4 2

) 

Thế thì 𝐴𝐵 =  (
𝑐11 𝑐12
𝑐21 𝑐22

), ta có: 

c11 = 1.2 + (-2).(-1) + 3.4 = 16 

c12 = 1.3 + (-2).(1) + 3.2 = 7 

c21 = 4.2 + (0).(-1) + 2.4 = 16 

c22 = 4.3 + (0).(1) + 2.2 = 16 

Vậy 𝐴𝐵 =  (
16 7
16 16

) 
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BÀI TẬP 

1. Cho các ma trận A, B, C như sau. Tìm ma trận chuyển vị của chúng. 

 

𝐴 = (
−2 1 2
−1 −1 3

)  𝐵 =  (
−1 0 4
−2 1 −2
3 5 0

) 𝐶 =  (
0 4 1
1 2 0
2 −1 1

) 

2.  Cho các ma trận A, B, C như sau. Tìm -2A, 3B, -5C 

𝐴 = (
−4 0 1
−3 −2 −1

) 𝐵 =  (
−1 3 1
2 1 2
3 1 −3

) 𝐶 =  (
1 2 −2
2 1 −1
−2 −1 1

) 

 

3. Cho các ma trận A, B, C như sau. Tính 𝐴 × 𝐵, 𝐴 × 𝐶, 𝐶 + 𝐵 

a)   𝐴 = (
1 −3 2
0 1 −4

) 𝐵 =  (
−1 2 1
4 −2 −3
3 0 5

) 𝐶 =  (
0 3 1
1 1 −2
4 0 3

) 

b)  𝐴 = (
0 1 2
1 2 −3

)  𝐵 =  (
−1 0 1
2 3 −2
3 −1 0

) 𝐶 =  (
0 3 1
1 2 −3
2 1 3

) 

 

c) 𝐴 = (
2 1 0
1 2 4

)  𝐵 =  (
−1 0 1
−2 1 −2
3 4 0

) 𝐶 =  (
4 4 1
1 2 0
2 −1 3

) 

 

4. Cho các ma trận A, B, C như sau. Tính 2𝐴 × −3𝐵,−3𝐴 × 2𝐶,−3𝐶 + 2𝐵 

a) 𝐴 = (
−2 1 2
−1 −1 3

)  𝐵 =  (
−1 0 4
−2 1 −2
3 5 0

) 𝐶 =  (
0 4 1
1 2 0
2 −1 1

) 

 

b)  𝐴 = (
−2 3 1
0 −2 −4

)          𝐵 =  (
−1 0 1
5 1 2
3 3 0

)  𝐶 =  (
0 3 1
1 1 0
2 −1 1

) 
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