
Bai 7. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho hai ®iÓm I(1; 2) vµ ®iÓm M(3; -1). ¶nh cña 
M qua phÐp ®èi xøng t©m I lµ : 
 A. E(2; 1)  B. F(-1; 5)  C. G(-1; 3)  D. H(5; -4)  
 
Bai 11. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho ®iÓm M(-2; 4). Hái phÐp vÞ tù t©m O tû sè 
k=-2 biÕn ®iÓm M thµnh ®iÓm  nµo trong c¸c ®iÓm sau: 
 A. E(-8; 4)  B. F(-4; -8)  C. G(4; -8)  D. H(4; 8) 
 
Bµi 3: (1 ®iÓm)  

Trong mÆt ph¼ng Oxy cho ®êng trßn (C) cã ph¬ng tr×nh x2+y2-
2x+2y-7=0 vµ vÐc t¬ (2;3)v =

r
. ViÕt ph¬ng tr×nh ¶nh cña (C) qua phÐp 

tÞnh tiÕn theo v
r
. 

 
Câu 7: Cho M(3; 2). Ảnh của M qua phép đối xứng tâm O là M’, ảnh của M’ qua phép 
đối xứng trục Ox là M” có toạ độ là: 

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

Câu 12: Cho tam giác MNP và phép dời hình f biến điểm M thành điểm M, biến điểm N 
thành điểm N và biến điểm P thành điểm P’ khác P. Khi đó phép dời hình f là: 

A. phép quay B. phép đồng nhất C. phép đối xứng trục  D. Phép tịnh 
tiến 

 

Câu 3 (1,0 đ) Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm A(2; 1), I(1; -1) và đường thẳng d: x + 2y – 3 = 
0. Đường tròn (C) tâm I và đi qua A. Hãy viết phương trình của d’ và (C’) là ảnh của d và (C) qua 
phép đối xứng tâm O. 
Trong mặt phẳng Oxy cho 2 đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0  

a) Viết phương trình ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox. 
b) Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C3): (x – 10)2  + (y + 5)2 =16. 
c)  

Câu 1. Trên mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 2x - 3y + 4 = 0. 
Đường thẳng nào sau đây là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O?  
 A. 2x + 3y - 4 = 0  B. -2x - 3y - 4 = 0   
          C. 2x - 3y - 4 = 0  D. -2x + 3y - 4 = 0  
 

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho )1;2( =v  và M(-1;-3). Tọa độ 
của M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo  v  là:  
 A. (1;-2)  B. (-1;2)  C. (-2;1)  D. (2;-1)  
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Câu 6. Trong mp Oxy cho điểm M(20; 11). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua 
phép đối xứng trục Ox?  
 A. M'(-20 ; 11)  B. M'(11; 20)   
          C. M'(20; -11)  D. M'(-20; -11)  
 
Câu 11. Trong mp Oxy cho đường tròn (C) : (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4. Đường tròn nào 
trong các đường tròn sau là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỷ số k = 2?  
 A. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 8   B. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 16  
 C. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16  D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 8  
 
 
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mềnh đề nào sai?  
 A. Phép đối xứng tâm I là phép quay tâm I, góc quay -180o

.  

 B.  Phép vị tự biến mỗi đường thẳng a thành đường thẳng a' song song với a.  
 C. Phép vị tự là phép đối xứng tâm khi tỉ số vị tự k = -1.  
 D. Tâm vị tự của 2 đường tròn nằm trên đường nối tâm của 2 đường tròn.  
 
Câu 15. Tam giác ABC vuông A có AB = 3cm, AC = 4cm. Phép đồng dạng F có 
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịch tiến theo vectơ  v  và phép vị tự tỉ số 
k = -3. Phép đồng dạng F biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Diện tích tam 
giác A'B'C' là  
 A. -18cm2  B. 18cm2   
          C. 12cm2  D. 54cm2  
 
Câu 16. Cho tam giác đều ABC, với O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Phép quay 
nào dưới đây biến tam giác ABC thành chính nó?  

 A. Q(O,
2
π )  B. Q(O,

3
π )   

          C. Q(O,
2

3π )  D. Q(O,
3

2π )  

 
Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy cho 2 đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0  

d) Viết phương trình ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox. 
e) Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C3): (x – 10)2  + (y + 5)2 =16. 

 
 


