
Có:42 Bài (Trong 3 trang) 1 2 3

Bài : 21945 Viết ý kiến của bạn 

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình . Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 
-2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ? 

Chọn một đáp án dưới đây 
 

A.  B.  

C.  D. 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21944 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 

Cho hình vuông tâm O, Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc 2 , biến hình vuông trên thành chính 
nó ? 

Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Một  B. Hai  

C. Ba  D. Bốn  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21943 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.  

B. Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

C. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

D. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21942 Viết ý kiến của bạn 
Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có B. Một  

C. Bốn  D. Vô số 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21941 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép 
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đối xứng tâm O có phương trình là:  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 3x + 2y + 1 = 0 B. -3x + 2y - 1 = 0 

C. 3x + 2y -1 = 0  D. 3x - 2y - 1 = 0 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21940 Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng 

B. Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng  

C. Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng  

D. Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21939 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1 ; 2) và M(3 ; -1). Trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối 
xứng tâm I ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(2 ; 1)  B. B(-1 ; 5)  

C. C(-1 ; 3) D. D(5 ; -4) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21938 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1 ; 1). Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép quay tâm O, 
góc 45  ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(-1 ; 1) B. B(1 ; 0)  

C. C(  ; 0) D. D(0 ; ) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21937 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2 ; 5). Phép tịnh tiến theo vectơ (1 ; 2) biến A thành điểm nào trong các điểm 
sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. B(3 ; 1) B. C(1 ; 6) 

C. D(3 ; 7) D. E(4 ; 7) 
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<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21936 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có B. Một  

C. Hai  D. Vô số 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21935 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Hai đường thẳng cắt nhau  B. Đường elip  

C. Hai đường thẳng song song D. Hình lục giác đều 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21934 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình . Để phép tịnh tiến theo vectơ 
biến d thành chính nó thì phải là vectơ nào trong các vectơ sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. = (2 ; 1) B. = (2 ; -1) 

C. = (1 ; 2) D. = (-1 ; 2) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21933 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y - 2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực 
hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ (3 ; 2) biến d thành đường thẳng nào trong 
các đường thẳng có phương trình sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 3x + 3y - 2 = 0 B. x - y + 2 = 0 

C. x + y + 2 = 0  D. x + y - 3 = 0 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21932 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2 ; 3), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng qua 
trục Ox ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(3 ; 2)  B. B(2 ; -3)  

C. C(3 ; -2) D. D(-2 ; 3) 
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<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21931 Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng.  

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.  

C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm. 

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc. 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21930 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y - 2 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến d 
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 2x + 2y = 0  B. 2x + 2y - 4 = 0 

C. x + y + 4 = 0 D. x + y - 4 = 0  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21929 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng có phương trình x = 2. Trong bốn đường thẳng cho bởi các phương 
trình sau đường nào là ảnh của qua phép đối xứng tâm O ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. x = -2  B. y = 2  

C. x = 2  D. y = -2  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21928 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Cho tam giác đều tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc , 0 2 , biến tam giác trên thành chính 
nó ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Một  B. Hai  

C. Ba  D. Bốn  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21927 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng có phương trình x - y + 4 = 0. Hỏi trong bốn đường thẳng cho bởi các 
phương trình sau đường thẳng nào có thể biến thành qua một phép đối xứng tâm ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
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A. 2x + y - 4 = 0  B. x + y - 1 = 0  

C. 2x - 2y + 1 = 0 D. 2x + 2y - 3 = 0 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21926 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 2)2 + (y - 2)2 = 4. Hỏi phép đồng dạng có được 

bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = và phép quay tâm O góc 90° sẽ biến (C) thành đường tròn 
nào trong các đường tròn sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 1  B. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 1 

C. (x + 2)2 + (y - 1)2 = 1 D. (x + 1)2 + (y - 1)2 = 1 
<--- Click  để xem đáp án 

Có:42 Bài (Trong 3 trang) 
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Có:42 Bài (Trong 3 trang) 1 2 3

Bài : 21925 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho = (2 ; -1) và điểm M(-3 ; 2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ 
là điểm có toạ độ nào trong các toạ độ sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. (5 ; 3)  B. (1 ; 1)  

C. (-1 ; 1) D. (1 ; -1) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21924 Viết ý kiến của bạn 

Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O góc , k là một số nguyên ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có B. Một  

C. Hai  D. Vô số 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21923 Viết ý kiến của bạn 
Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có B. Một  

C. Hai  D. Vô số 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21922 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2 ; 4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự 

tâm O tỉ số k = và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến M thành điểm nào trong các điểm sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(1 ; 2)  B. B(-2 ; 4)  

C. C(-1 ; 2) D. D(1 ; -2) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21921 Viết ý kiến của bạn 
Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có B. Một  

C. Hai  D. Vô số 
<--- Click  để xem đáp án 
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Bài : 21920 Viết ý kiến của bạn 
Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có  B. Chỉ có một 

C. Chỉ có hai D. Vô số  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21919 Viết ý kiến của bạn 

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình . Hỏi phép dời hình có được 
bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ (2 ; 3) biến (C) thành 
đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ? 

Chọn một đáp án dưới đây 
 

A.  B. 

C.  D. 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21918 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y = 0. Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực 
hiện liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2 và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào trong 
các đường thẳng có phương trình sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 2x - y = 0 B. 2x + y = 0  

C. 4x - y = 0 D. 2x + y -2 = 0 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21917 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y + 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép 
đối xứng trục Oxy có phương trình là:  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 3x + 2y + 1 = 0 B. -3x + 2y - 1 = 0 

C. 3x + 2y - 1 = 0  D. 3x - 2y + 1 = 0 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21916 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2 ; 3), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng qua 
đường thẳng x - y = 0 ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
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A. A(3; 2)  B. B(2 ; -3)  

C. C(3 ; -2) D. D(-2 ; 3) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21915 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Có một phép tịnh tiến theo vectơ khác không biến mọi điểm thành chính nó. 

B. Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó.  

C. Có một phép đối xứng tâm biến mọi điểm thành chính nó  

D. Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó.  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21914 Viết ý kiến của bạn 
Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc , 0 2 , biến hình chữ 
nhật trên thành chính nó ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Không có B. Hai  

C. Ba  D. Bốn 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21913 Xem ý kiến bạn đọc | Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2 ; 3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua 
trục Oxy ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(3 ; 2) B. B(2 ; -3)  

C. C(3 ;-2) D. D(-2 ; 3) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21912 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến d 
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 2x + y + 3 = 0 B. 2x + y - 6 = 0  

C. 4x - 2y - 3 = 0 D. 4x + 2y - 5 = 0 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21911 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(4 ; 5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo 
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vectơ (2 ; 1) ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. B(3 ; 1) B. C(1 ; 6) 

C. D(4 ; 7) D. E(2 ; 4) 
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21910 Viết ý kiến của bạn 
Hình vuông có mấy trục đối xứng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. 1  B. 2  

C. 4  D. vô số.  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21909 Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó. 

C. Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó.  

D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21908 Viết ý kiến của bạn 
Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng 

B. Phép đồng nhất  

C. Phép vị tự tỉ số -1  

D. Phép đối xứng trục  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21907 Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó.  

B. Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó. 
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C. Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó.  

D. Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21906 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2 ; 1). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng 
qua tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ (2 ; 3) biến M thành điểm nào trong các điểm sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(1 ; 3) B. B(2 ; 0) 

C. C(0 ; 2) D. D(4 ;4)  
<--- Click  để xem đáp án 

Có:42 Bài (Trong 3 trang) 
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Có:42 Bài (Trong 3 trang) 1 2 3 

Bài : 21905 Viết ý kiến của bạn 
Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.  

B. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục.  

C. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng qua tâm 

D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến  
<--- Click  để xem đáp án 

Bài : 21904 Viết ý kiến của bạn 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-2 ; 4). Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến M thành điểm nào trong các điểm 
sau ?  
Chọn một đáp án dưới đây 
 

A. A(-8 ; 4) B. B(-4 ; -8) 

C. C(4 ; -8) D. D(4 ; 8)  
<--- Click  để xem đáp án 

Có:42 Bài (Trong 3 trang) 
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