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BÀI TẬP HÀM SỐ LỚP 8 ÔN HỌC KỲ I. 

1. Để chuyển đổi liều thước dùng theo độ tuổi của một loại thuốc , các dược sĩ dùng công thức 

sau: 0 0417 1, ( )c D a  . Trong đó D là liều dùng cho người lớn ( theo đơn vị mg) và a là tuổi 

của em bé, c là liều dùng cho trẻ em. 

Với  loại thuốc có liều dùng cho người lớn là 200D   mg thì với em bé 2 tuổi sẽ có liều dùng 

thích hợp là bao nhiêu.? 

Giải 

B1: Nhập biểu thức 0 0417 1, (Y )X  có nghĩa là ta thay ;D X a Y    

 
B2: CALC  tại 200 2,X Y    

 
2. Áp lực nước ở bề mặt của đại dương là 1 atmosphere (đơn vị đo áp suất). Khi ta lặn sâu 

xuống thì chịu áp lực của nước biển tăng lên. Cứ mỗi 10 mét độ sâu thì áp suất nước biển 

tăng thêm 1 atmosphere. Do đó ở độ sâu d(mét) thì áp suất tương ứng là 
1

1
10

p d   với 

0 40d    

Em hãy thử tính xem ở độ sâu 28m thì áp suất của nước biển là bao nhiêu. 

Giải 

B1: Nhập biểu thức 
1

1
10
X   vào màn hình 

 
B2: CALC tại 28X    

 

Vậy áp suất của nước biển là 
19

5
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3. Cho rằng diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được xác định bởi hàm số 

718,3 4,6S t   trong đó S  tính bằng triệu héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 

1990. 

Hãy tính điện tích rừng nhiệt đối vào các năm 1990 và 2018. 

Giải: 

Kể từ năm 1990 đến năm 1990 thì 0t  , thế 0t   vào hàm số 718,3 4,6S t  . Ta được

718,3S  . 

Vậy năm 1990 diện tích rừng là 718,3S   triệu héc-ta. 

Kể từ năm 1990 đến năm 2018 thì 2018 1990 28t     , thế 28t   vào hàm số 

718,3 4,6S t   

Ta được 718,3 4,6 28 589,5S      triệu héc-ta 

Vậy năm 2018 diện tích rừng nhiệt đới còn lại là 589,5  triệu héc-ta. 


