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Khảo sát hàm số trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 19:21, 9/6/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN THPT GDTX, 2010-2011

Cho hàm số y = 2x3 − 6x − 3

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục tung.

Bài 2:Trích: TN THPT, 2010-2011

Cho hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y = x + 2

Bài 3:Trích: TN THPT, 2009-2010

Cho hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình x3 − 6x2 + m = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt

Bài 4:Trích: TN 2008-2009

Cho hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng –5.

Bài 5:Trích: TN 2008-2009, Bổ túc
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Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 4.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2. Tìm toạ độ các giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng y = 4.

Bài 6:Trích: TN 2007-2008, Phân ban, Lần 2

Cho hàm số , gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng -2.

Bài 7:Trích: TN 2007-2008, Phân ban, Lần 1

Cho hàm số y = 2x3 + 3x2 − 1.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2) Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 2x3 + 3x2 − 1 = m.

Bài 8:Trích: TN 2007-2008, KPB, Lần 1

Cho hàm số y = x4 − 2x2.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = - 2

Bài 9:Trích: TN 2007-2008, KPB, Lần 2

Cho hàm số y = x3 − 3x2.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình x3 − 3x2 − m = 0 có ba nghiệm phân biệt.

Bài 10:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 2

Cho hàm số , gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
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2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A(2; 3).

Bài 11:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 1

Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 1.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = 3.

Bài 12:Trích: TN 2006-2007, Phân ban, Lần 1

Cho hàm số y = x4 − 2x2 + 1, gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm cực đại của (C).

Bài 13:Trích: TN 2006-2007, Phân ban, Lần 2

Cho hàm số , gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.

Bài 14:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 1

Cho hàm số , gọi đồ thị của hàm số là (H).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (H) tại điểm A (0; 3).

Bài 15:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 2

Cho hàm số y = − x3 + 3x2 − 2, gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm uốn của (C).

Bài 16:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 1
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Cho hàm số , gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm M (1; -7).

Bài 17:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 2

Cho hàm số y = x3 − 3x + 2, gọi đồ thị của hàm số là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(2; 4).

Bài 18:Trích: TN 2005-2006, Phân ban

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = − x3 + 3x2.

2. Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo m số nghiệm của phương trình − x3 + 3x2 − m = 0.

3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành.

Bài 19:Trích: TN 2005-2006, KPB

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x3 − 6x2 + 9x.

2. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị (C).

3. Với giá trị nào của tham số m, đường thẳng y = x + m2 − m đi qua trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C).

Bài 20:Trích: TN 2005-2006, Bổ túc

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x3 + 3x2.

2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và các đường thảng x = - 2, x = - 1.

Bài 21:Trích: TN 2004-2005, KPB

Cho hàm số có đồ thị (C)

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục tung, trục hoành và đồ thị (C).
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3) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó đi qua điểm A(-1;3).

Bài 22:Trích: TN 2003-2004, KPB

Cho hàm số có đồ thị (C).

1) Khảo sát hàm số

2) Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(3; 0).

3) Tính thể tích của vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi (C) và các đường y = 0, x = 0, x = 3 quay quanh trục Ox.

Bài 23:Trích: TN 2003-2004, Bổ túc

Cho hàm số y = x3 − 3mx2 + 4m3 có đồ thị (Cm), m là tham số

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C1) của hàm số khi m = 1.

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C1) tại điểm có hoành độ x = 1.

3. Xác định m để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (Cm) đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

Bài 24:Trích: TN 2001-2002, KPB

Cho hàm số y = − x4 + 2x2 + 3 có đồ thị (C).

1. Khảo sát hàm số trên.

2. Xác định m để phương trình x4 − 2x2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt.

Bài 25:Trích: TN 2000-2001, KPB

Cho hàm số có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

2) Cho điểm M thuộc đồ thị (C) có hoành độ . Viết phương trình đường thẳng d qua M và là tiếp tuyến của (C).

3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và tiếp tuyến của nó tại điểm M.

Bài 26:Trích: TN 1998-1999, KPB
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Cho hàm số có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A(0; 1). Chứng minh rằng có đúng một tiếp tuyến của (C) qua B(0; -1).

3) Tìm tất cả những điểm có tọa độ nguyên của (C).

Bài 27:Trích: TN 1997-1998, KPB

Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + m − 2 có đồ thị (Cm).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3.

2) Gọi A là giao điểm của (C) và trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và tiếp tuyến trên.

3) Tìm giá trị của m để (Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Bài 28:Trích: TN 1996-1997, KPB

Cho hàm số y = x3 − 3x + 1 có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, trục tung và đường thẳng x = -1.

3) Đường thẳng d qua điểm uốn của (C) và có hệ số góc k. Biện luận theo k số giao điểm của (C) và đường thẳng d. Tìm tọa độ giao điểm đó khi k = 1.
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THPT »

Thể loại (4): Tốt nghiệp THPT | Ôn tập | Nguyễn Thế Phúc | Toán học

Top Về đầu trang
Bật/Tắt bộ gõ tiếng ViệtBật/Tắt bộ gõ tiếng Việt [shift-esc-b]
Tải lên Tải lên
Viết bài Viết bài mới
Viết note Viết ghi chú
Xem mã nguồn trang nàyXem mã nguồn trang này [shift-esc-e]
Xem lịch sử trang nàyXem lịch sử trang này [shift-esc-h]
Biên tập trang

– Công cụ

Liên kết đến đây

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/w/index.php?title=Kh%E1%BA%A3o_s%C3%A1t_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_trong_c%C3%A1c_k%C3%AC_thi_t%E1
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Kh%E1%BA%A3o_s%C3%A1t_h%C3%A0m_s%E1%BB%91_trong_c%C3%A1c_k%C3%AC_thi_t%E1%BB%91t_nghi%E1%BB%87p_
Administrator
Sleepingchild



Page 1Các bài toán liên quan đến khảo sát trong các kì thi tốt nghiệp THPT - VLOS

7/20/2011 11:54:33 PMhttp://tusach.thuvienkhoahoc.com/w/index.php?title=C%C3%A1c_b%C3%A0i_to%C3%A1n_li%C3%AAn_quan_%C4%91%E1%BA%BFn_kh%E1%BA%A3o...

20110720143550
Đang tải...

Các bài toán liên quan đến khảo sát trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 16:56, 9/6/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN THPT, 2010-2011

Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = x3 − 2x2 + mx + 1 đạt cực tiểu tại x = 1

Bài 2:Trích: TN THPT, 2009-2010

Cho hàm số . Giải bất phương trình .

Bài 3:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 1

Cho hàm số y = cos(2x − 1). Chứng minh rằng: y'' + 4y = 0.

Bài 4:Trích: TN 2006-2007, KHTN, Lần 2

Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số y = x4 − 8x2 + 2.

Bài 5:Trích: TN 2006-2007, KHXH, Lần 2

Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số y = x3 − 3x + 1.

Bài 6:Trích: TN 2005-2006, Bổ túc

Chứng minh hàm số luôn có cực trị với mọi giá trị của tham số m.

Bài 7:Trích: TN 2004-2005, KPB

Xác định tham số m để hàm số y = x3 − 3mx2 + (m2 − 1)x + 2 đạt cực đại tại điểm x = 2.

Bài 8:Trích: TN 1999-2000, KPB

Cho hàm số . Hãy tính f'(x) và giải phương trình f(x)-(x-)f'(x)=0.

Lấy từ « http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/C%C3%A1c_b%C3%A0i_to%C3%A1n_li%C3%AAn_quan_%C4%91%E1%BA%BFn_kh%E1%BA%A3o_s%C3%A1t_trong_c%C3%
A1c_k%C3%AC_thi_t%E1%BB%91t_nghi%E1%BB%87p_THPT »
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Mũ, logarit trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 19:33, 9/6/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN THPT GDTX, 2010-2011

Giải phương trình

Bài 2:Trích: TN THPT, 2010-2011

Giải phương trình 72x + 1 − 8.7x + 1 = 0

Bài 3:Trích: TN THPT, 2009-2010

Giải phương trình

Bài 4:Trích: TN 2008-2009

Giải phương trình 25x − 6.5x + 5 = 0.

Bài 5:Trích: TN 2008-2009, Bổ túc

Giải phương trình log2(x + 1) = 1 + log2x.

Bài 6:Trích: TN 2007-2008, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình .

Bài 7:Trích: TN 2007-2008, Phân ban, Lần 1

Giải phương trình 32x + 1 − 9.3x + 6 = 0.

Bài 8:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 1

Giải phương trình log4x + log2(4x) = 5.

Bài 9:Trích: TN 2006-2007, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình 7x + 2.71 − x − 9 = 0.
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20110720142527
Đang tải...

GTLN, GTNN trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 09:39, 14/3/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN 2008-2009

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x2 − ln(1 − 2x) trên đoạn [– 2 ; 0].

Bài 2:Trích: TN 2008-2009, Bổ túc

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2; 4]

Bài 3:Trích: TN 2007-2008, Ban KHTN, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = − 2x4 + 4x2 + 3 trên đoạn [0; 2].

Bài 4:Trích: TN 2007-2008, Ban KHXH, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 2x3 − 6x2 + 1 trên đoạn [-1; 1].

Bài 5:Trích: TN 2007-2008, Ban KHTN, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

Bài 6:Trích: TN 2007-2008, Ban KHXH, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x4 − 2x2 + 1 trên đoạn [0; 2]

Bài 7:Trích: TN 2007-2008, KPB, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2; 4].

Bài 8:Trích: TN 2007-2008, KPB, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; 2].
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Bài 9:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x3 − 3x − 2 trên đoạn [-1; 3].

Bài 10:Trích: TN 2006-2007, KHTN, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x3 − 8x2 + 16x − 9 trên đoạn [1; 3].

Bài 11:Trích: TN 2006-2007, KHXH, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x3 − 3x + 1 ttrên đoạn [0; 2].

Bài 12:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = 3x3 − x2 − 7x + 1 trên đoạn [0; 2].

Bài 13:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1; 2].

Bài 14:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x3 − 2x2 − 7x − 1 trên đoạn [-2; 2].

Bài 15:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 2

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 1].

Bài 16:Trích: TN 2003-2004, KPB

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; π]

Bài 17:Trích: TN 2001-2002, KPB

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số với
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Đang tải...

Số phức trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 19:34, 9/6/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN THPT GDTX, 2010-2011

Tìm số phức liên hợp và tính môđun của số phức z biết z = (2 + 4i) + 2i(1 − 3i)

Bài 2:Trích: TN THPT CT Nâng cao, 2010-2011

Giải phương trình (z − i)2 + 4 = 0 trên tập số phức.

Bài 3:Trích: TN THPT CT Chuẩn, 2010-2011

Giải phương trình (1 − i)z + (2 − i) = 4 − 5i trên tập số phức.

Bài 4:Trích: TN THPT CT Chuẩn, 2009-2010

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 − 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 − 2z2.

Bài 5:Trích: TN THPT CT Nâng cao, 2009-2010

Cho hai số phức z1 = 2 + 5i và z2 = 3 − 4i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1.z2

Bài 6:Trích: TN 2008-2009, CT Chuẩn

Giải phương trình 8z2 − 4z + 1 = 0 trên tập số phức.

Bài 7:Trích: TN 2008-2009, CT Nâng cao

Giải phương trình 2z2 − iz + 1 = 0 trên tập số phức

Bài 8:Trích: TN 2008-2009, Bổ túc

Cho số phức z = 3 − 2i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z2 + z.

Bài 9:Trích: TN 2007-2008, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình x2 − 2x + 2 = 0 trên tập số phức.
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Bài 10:Trích: TN 2007-2008, Phân ban, Lần 1

Tính giá trị của biểu thức P = (1 + 3i)2 + (1 − 3i)2.

Bài 11:Trích: TN 2006-2007, Phân ban, Lần 1

Giải phương trình x2 − 4x + 7 = 0 trên tập số phức.

Bài 12:Trích: TN 2006-2007, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình x2 − 6x + 25 = 0 trên tập số phức.

Bài 13:Trích: TN 2005-2006, Phân ban

Giải phương trình 2x2 − 5x + 4 = 0 trên tập số phức.
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Thể loại (4): Ôn tập | Tốt nghiệp THPT | Nguyễn Thế Phúc | Toán học

Top Về đầu trang
Bật/Tắt bộ gõ tiếng ViệtBật/Tắt bộ gõ tiếng Việt [shift-esc-b]
Tải lên Tải lên
Viết bài Viết bài mới
Viết note Viết ghi chú
Xem mã nguồn trang nàyXem mã nguồn trang này [shift-esc-e]
Xem lịch sử trang nàyXem lịch sử trang này [shift-esc-h]
Biên tập trang

– Công cụ

Liên kết đến đây
Liên kết thường trực
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt

AlertsSự kiện gần đây

– Sự kiện gần đây

Phạm Thạch Thảo sửa
Thảo luận Trợ giúp:User levels (7 giây trước)
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20110720142934
Đang tải...

Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 19:26, 9/6/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN THPT, 2010-2011, GDTX

Tính tích phân

Bài 2:Trích: TN THPT, 2010-2011

Tính tích phân

Bài 3:Trích: TN THPT, 2009-2010

Tính tích phân

Bài 4:Trích: TN 2008-2009

Tính tích phân

Bài 5:Trích: TN 2008-2009, Bổ túc

Tính tích phân

Bài 6:Trích: TN 2007-2008, Ban KHTN, Lần 1

Tính tích phân

Bài 7:Trích: TN 2007-2008, Ban KHXH, Lần 1

Tính tích phân

Bài 8:Trích: TN 2007-2008, Ban KHTN, Lần 2
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Tính tích phân

Bài 9:Trích: TN 2007-2008, Ban KHXH, Lần 2

Tính tích phân

Bài 10:Trích: TN 2007-2008, KPB, Lần 1

Tính tích phân

Bài 11:Trích: TN 2007-2008, KPB, Lần 2

Tính tích phân

Bài 12:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 1

Tính tích phân

Bài 13:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 2

Tính tích phân

Bài 14:Trích: TN 2006-2007, Ban KHTN, Lần 1

Tính tích phân

Bài 15:Trích: TN 2006-2007, Ban KHXH, Lần 1

Tính tích phân

Bài 16:Trích: TN 2006-2007, Ban KHTN, Lần 2

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường sinh . Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành.

Bài 17:Trích: TN 2006-2007, Ban KHXH, Lần 2
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Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = − x2 + 6x, y = 0

Bài 18:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 1

Tính tích phân

Bài 19:Trích: TN 2006-2007, KPB, Lần 2

Tính tích phân

Bài 20:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 1

Tính tích phân

Bài 21:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 2

Tính tích phân

Bài 22:Trích: TN 2005-2006, Phân ban

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = − x3 + 3x2

2) Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo m số nghiệm của phương trình -x3 + 3x2 − m = 0.

3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành.

Bài 23:Trích: TN 2005-2006, Ban KHTN

Tính tích phân

Bài 24:Trích: TN 2005-2006, Ban KHXH

Tính tích phân

Bài 25:Trích: TN 2005-2006, KPB

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = ex, y = 2 và đường thẳng x = 1.
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Bài 26:Trích: TN 2005-2006, KPB

Tính tích phân

Bài 27:Trích: TN 2005-2006, Bổ túc

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x3 + 3x2

2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và các đường thẳng x = -2, x = -1.

Bài 28:Trích: TN 2005-2006, Bổ túc

Tính tích phân

Bài 29:Trích: TN 2004-2005

Cho hàm số có đồ thị (C)

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục tung, trục hoành và đồ thị (C).

3) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó đi qua điểm A(-1;3).

Bài 30:Trích: TN 2004-2005

Tính tích phân

Bài 31:Trích: TN 2003-2004

Cho hàm số có đồ thị (C).

1) Khảo sát hàm số

2) Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(3; 0).

3) Tính thể tích của vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi (C) và các đường y = 0, x = 0, x = 3 quay quanh trục Ox.

Bài 32:Trích: TN 2003-2004, Bổ túc
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Tính tích phân

Bài 33:Trích: TN 2002-2003

Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số biết rằng

Bài 34:Trích: TN 2002-2003

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số và đường thẳng y = 0.

Bài 35:Trích: TN 2002-2003

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y2 = 2x + 1 và y = x − 1

Bài 36:Trích: TN 2001-2002

Cho hàm số có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

2) Cho điểm M thuộc đồ thị (C) có hoành độ . Viết phương trình đường thẳng d qua M và là tiếp tuyến của (C).

3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và tiếp tuyến của nó tại điểm M.

Bài 37:Trích: TN 2001-2002

Tính tích phân

Bài 38:Trích: TN 1999-2000

Cho hàm số có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành, đường thẳng x = 2 và đường thẳng x = 4.
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Bài 39:Trích: TN 1998-1999

Tính tích phân

Bài 40:Trích: TN 1997-1998

Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + m − 2 có đồ thị (Cm).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3.

2) Gọi A là giao điểm của (C) và trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và tiếp tuyến trên.

3) Tìm giá trị của m để (Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Bài 41:Trích: TN 1997-1998

Tính tích phân

Bài 42:Trích: TN 1996-1997

Cho hàm số y = x3 − 3x + 1 có đồ thị (C).

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, trục tung và đường thẳng x = -1.

3) Đường thẳng d qua điểm uốn của (C) và có hệ số góc k. Biện luận theo k số giao điểm của (C) và đường thẳng d. Tìm tọa độ giao điểm đó khi k = 1.

Bài 43:Trích: TN 1996-1997

Tính các tích phân

Bài 44:Trích: TN 1996-1997

Tính các tích phân
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Đang tải...

Phương pháp tọa độ trong không gian trong các kì thi tốt nghiệp THPT
Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS.

Lần sửa cuối: 19:31, 9/6/2011, bởi Nguyễn Thế Phúc
Bài 1:Trích: TN THPT GDTX, 2010-2011

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(0; 1; 4) và đường thẳng d có phương trình

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d

2) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d

Bài 2:Trích: TN THPT CT Nâng cao, 2010-2011

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 0; 3), B(-1; -2; 1) và C(-1; 0; 2)

1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC)

2) Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A.

Bài 3:Trích: TN THPT CT Chuẩn, 2010-2011

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 1; 0) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y - z + 1 = 0

1) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P).

2) Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P)

Bài 4:Trích: TN THPT CT Nâng cao, 2009-2010

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ có phương trình

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng Δ

b) Viết phương trình mặt phẳng chứa điểm O và đường thẳng Δ

Bài 5:Trích: TN THPT CT Chuẩn, 2009-2010
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Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 0; 0), B(0; 2; 0) và C(0; 0; 3).

a) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC.

b) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.

Bài 6:Trích: TN 2008-2009, CT Chuẩn

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình:

(S): (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 2)2 = 36 và (P): x + 2y + 2z + 18 = 0.

1) Xác định toạ độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P).

2) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T và vuông góc với (P). Tìm toạ độ giao điểm của d và (P).

Bài 7:Trích: TN 2008-2009, CT Nâng cao

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; - 2; 3) và đường thẳng d có phương trình

1) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d.

2) Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d.

Bài 8:Trích: TN 2007-2008, KPB, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( -2; 1; - 2 ) và đường thẳng d có phương trình

1. Chứng minh rằng đường thẳng OM song song với đường thẳng d.

2. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d.

Bài 9:Trích: TN 2007-2008, KPB, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 2; 3) và mặt phẳng (α) có phương trình 2x - 3y + 6z + 35 = 0.

1) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (α).

2) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α). Tìm tọa độ điểm N thuộc trục Ox sao cho độ dài đoạn thẳng NM bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α).

Bài 10:Trích: TN 2007-2008, Ban KHTN, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm M (1; -2; 0), N (-3; 4; 2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y + z - 7 = 0.

1. Viết phương trình đường thẳng MN.
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2. Tính khoảng cách từ trung điểm của đoạn thẳng MN đến mặt phẳng (P).

Bài 11:Trích: TN 2007-2008, Ban KHXH, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (2; - 1; 3) và mặt phẳng (P) có phương trình x - 2y - 2z - 10 = 0.

1. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P).

2. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P).

Bài 12:Trích: TN 2007-2008, Ban KHXH, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 4; -1), B(2; 4; 3) và C(2; 2; -1).

1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC.

2) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Bài 13:Trích: TN 2007-2008, Ban KHTN, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; - 2; - 2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - 2 y + z - 1 = 0.

1) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P).

2) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình của mặt phẳng (Q) sao cho (Q) song song với (P) và khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng khoảng cách từ điểm A đến (P).

Bài 14:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1; 2; 3) và mặt phẳng (α) có phương trình x - 2 y + 2z + 5 = 0.

1) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (α).

2) Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (α). Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β).

Bài 15:Trích: TN 2007-2008, Bổ túc, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; -2; 0) và đường thẳng d có phương trình .

1) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng có phương trình 2x - y + z - 7 = 0.

2) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d.

Bài 16:Trích: TN 2006-2007, Ban KHXH, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm E(1; 2; 3) và mặt phẳng (α) có phương trình x + 2y - 2z + 6 = 0.

1. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ O và tiếp xúc với mặt phẳng (α).
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2. Viết phương trình tham số của đường thẳng (Δ) đi qua điểm E và vuông góc với mặt phẳng (α).

Bài 17:Trích: TN 2006-2007, Ban KHTN, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1; -1; 0) và mặt phẳng (P) có phương trình x + y - 2z - 4 = 0.

1) Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P).

2) Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P). Tìm tọa độ giao điểm H của đường thẳng (d) với mặt phẳng (P).

Bài 18:Trích: TN 2006-2007, Ban KHTN, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm E(1; -4; 5) và F(3; 2; 7).

1) Viết phương trình mặt cầu đi qua điểm F và có tâm là E.

2) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng EF.

Bài 19:Trích: TN 2006-2007, Ban KHXH, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(1; 0; 2), N(3; 1; 5) và đường thẳng (d) có phương trình

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d).

2) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm M và N.

Bài 20:Trích: TN 2006-2007, KPB, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình và mặt phẳng (P) có phương trình x - y + 3z + 2 = 0.

1) Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng (d) với mặt phẳng (P).

2) Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d) và vuông góc với mặt phẳng (P).

Bài 21:Trích: TN 2006-2007, KPB, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng (d) và (d') lần lượt có phương trình

(d): và (d'):
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1) Chứng minh rằng hai đường thẳng (d) và (d') vuông góc với nhau.

2) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm K(1; -2; 1) và vuông góc với đường thẳng (d').

Bài 22:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, lần 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 2; 1), B(1; -1; 3) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x + y + 3z = 0.

1) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.

2) Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng AB với mặt phẳng (P).

Bài 23:Trích: TN 2006-2007, Bổ túc, lần 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm E(1; 0; 2), M(3; 4; 1) và N(2; 3; 4).

1) Viết phương trình chính tắc của đường thẳng MN.

2) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN.

Bài 24:Trích: TN 2005-2006, Ban KHXH

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(-1; 1; 2), B(0; 1; 1), C(1; 0; 4).

1) Chứng minh tam giác ABC vuông. Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.

2) Gọi M là điểm sao cho . Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng BC.

Bài 25:Trích: TN 2005-2006, Ban KHTN

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 6).

1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC.

2) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Viết phương trình mặt cầu đường kính OG.

Bài 26:Trích: TN 2005-2006, KPB

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; -1), B(1; 2; 1), C(0; 2; 0). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

1) Viết phương trình đường thẳng OG.

2) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm O, A, B, C.

3) Viết phương trình các mặt phẳng vuông góc với đường thẳng OG và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Bài 27:Trích: TN 2004-2005, KPB
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Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 2x + 2y + 4z − 3 = 0 và hai đường thẳng

1) Chứng minh (Δ1) và (Δ2) chéo nhau.

2) Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S), biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng (Δ1) và (Δ2).

Bài 28:Trích: TN 2003-2004, KPB

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1; -1; 2), B(1; 3; 2), C(4; 3; 2), D(4; -1; 2).

1) Chứng minh rằng A, B, C, D là bốn điểm đồng phẳng.

2) Gọi A' là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng Oxy. Hãy viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A', B, C, D.

3) Viết phương trình tiếp diện (α) của mặt cầu (S) tại điểm A'.

Bài 29:Trích: TN 2003-2004, Bổ túc

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và đường thẳng d lần lượt có phương trình:

(P): x + 9y + 5z + 4 = 0 và (d): với

1) Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (P).

2) Cho đường thẳng d1 có phương trình . Chứng minh hai đường thẳng d1 và d chéo nhau. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và song song

với đường thẳng d1.

3) Viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q).

Bài 30:Trích: TN 2002-2003

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A, B, C, D có tọa độ xác định bởi các hệ thức:

1) Chứng minh rằng AB • AC, AC • AD, AD • AB. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
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2) Viết phương trình tham số của đường vuông góc chung Δ của hai đường thẳng AB và CD. Tính góc giữa hai đường thẳng Δ và mặt phẳng (ABCD).

3) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D. Viết phương trình tiếp diện (α) của mặt cầu (S) song song với mặt phẳng (ABD).

Bài 31:Trích: TN 2001-2002

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z - 1 = 0. Mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C.

1. Tìm tọa độ A, B, C. Viết phương trình giao tuyến của (P) với các mặt tọa độ. Tìm tọa độ giao điểm D của đường thẳng (d): với mặt phẳng Oxy. Tính thể tích tứ

diện ABCD.

2. Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.

Bài 32:Trích: TN 2000-2001

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho và

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với OC tại C. Chứng minh O, B, C thẳng hàng. Xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) tâm B, bán kính với mặt phẳng (P).

2) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên mặt phẳng (P).

Bài 33:Trích: TN 1999-2000

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x - 3y + 4z - 5 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 3x + 4y − 5z + 6 = 0

1) Tìm tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu (S).

2) Tính khoảng cách từ I tới mặt phẳng(P), từ đó suy ra rằng (P) cắt mặt cầu theo một đường tròn (C). Hãy tính tọa độ tâm H và bán kính r của (C).

Bài 34:Trích: TN 1998-1999

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp chữ nhật có các đỉnh A(3;0;0), B(0;4;0), C(0;0;5), O(0;0;0) và đỉnh D là đỉnh đối diện của O.

1) Tìm tọa độ điểm D và viết phương trình mặt phẳng (ABD).

2) Viết phương trình đường thẳng (d) qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD).

3) Tính khoảng cách từ C tới mặt phẳng (ABD).

Bài 35:Trích: TN 1997-1998

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;4).

1) Viết phương trình mặt cầu qua 4 điểm O, A, B, C. Tìm tọa độ tâm I và độ dài bán kính của mặt cầu.
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