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SỬ DỤNG SOLVE ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI
TOÁN THỰC TẾ VỀ PHƯƠNG TRÌNH
PYTHAGORAS TRÊN MÁY TÍNH CASIO
FX-580VNX
Diễn đàn toán Casio1

Tóm tắt
Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán
lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ
đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận
dụng. Đây là bài viết về dạng toán thực tế về hình học 7 học kì 2.

Lưu ý 0.1. Trong loạt bài viết này chỉ đưa ra hướng dẫn, không phải lời giải. Các em học sinh không
nên trình bày theo, rất dễ bị sót điểm trong kiểm tra.

Từ khoá
Toán thực tế, Lãi suất, Hình học, Dãy số, THCS, Thi tuyển sinh

1Chuyên trang chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ứng dụng giải toán trên máy tính cầm tay bao gồm: Giải toán SGK;
Tuyển sinh 10; Luyện thi THPT QG và HSG MTCT.
*Website: http://diendanmaytinhcamtay.vn
*Facebook: https://www.facebook.com/DienDanToanCasio/
*Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS8C4tPbCJDQWI7-DpoMwZg
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Giới thiệu
Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề
xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp
10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được
học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này
luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu
hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là
bài viết về dạng toán thực tế về hình học 7 học kì
2.

Lưu ý 0.2. Trong loạt bài viết này chỉ đưa ra hướng
dẫn bấm máy tính, không phải lời giải. Các em học
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sinh không nên trình bày theo, rất dễ bị sót điểm
trong kiểm tra.

1. Sử dụng solve để giải phương
trình Pythagoras

Ví dụ 1.1. Giải phương trình A2 +B2 = C2 trong
các trường hợp sau

a. Cho A = 4,C = 5. Tìm B.

b. Cho B = 6,C = 10. Tìm A.

Hướng dẫn. a. Nhập vào phương trình

A2 +B2 =C2

Qz(A)d+Qx
(B)dQrQu(C)d

Nhập vào các tham số. Lưu ý nghiệm cần tìm là
B.

qr4=R5=E=

b. Tiếp tục nhập vào các tham số. Lưu nghiệm đang
cần tìm là A

CqrR6=10=EE=

Lưu ý 1.2. Trên máy tính Casio fx-580VNX, khi
nhập 1 phương trình có nhiều biến nhớ, lúc thao
tác Solve bạn để con trỏ ở biến nhớ nào, máy tính
Casio fx-580VNX sẽ tự động hiểu biến nhớ đó là ẩn,
và các biến nhớ khác là hằng số. Lệnh Solve sẽ giải
phương trình dựa trên ẩn đó, giá trị bạn gán vào
ẩn sẽ là giá trị ban đầu mà bạn nhập vào. Ví dụ như
khi bạn nhập vào ví dụ 1.1 câu a với A = 4,C = 5
thì máy tính sẽ hiểu là 42 + x2 = 52 Và máy 580
VNX sẽ bắt đầu Solve tại x = 0

2. Bài tập
Câu 2.1. Một cái cây bị gió bão quật gãy như hình
vẽ. Biết chiều cao từ gốc cây đến chỗ bị gãy là 3mét,
khoảng cách từ gốc đến phần ngọn đổ xuống đất là
4 mét. Hãy tính chiều cao của cây đó lúc trước khi
gãy?

Hướng dẫn. Áp dụng định lý Pi-ta-go trong tam
giác vuông OMN, ta được:

MN2 = OM2 +ON2 = 32 +42 = 25
⇒ MN =

√
25 = 5

Vậy chiều cao cây lúc chưa gãy là :3+5= 8(m)

Câu 2.2. Để tính khoảng cách từ 2 điểm A,B ở hai
bên bờ ao (như hình vẽ), An đã đi theo ven bờ đê
theo đường A → E → D → B, với ước lượng bước
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chân An tính được AE = 6m,ED = 8m,DB = 21m.
(Giả sử AE⊥DE;DE⊥DB). Em hãy tính xem An
tính được khoảng cách AB dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn. Theo đề bài ta có hình vẽ

6m

8m

21m

E

D B

A

K

Vẽ AK⊥BD (K thuộc BD)

Theo hình vẽ

{
AK = DE = 8m
AE= DK = 6m

Từ đó ⇒ BK = BD−DK = 21−6 = 15(m)
Áp dụng định lý pitago trong ∆ABK vuông tại

K

AB2 = AK2 +BK2

⇒ AB2 = 82 +152 = 289
⇒ AB = 17

Vậy khoảng cách AB là 17m.

Câu 2.3. Trong lúc bạn Nam dựng tủ cho đứng
thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà cao 21dm không
?

Hướng dẫn. Gọi ABCD là một mặt của tủ. ABCD
là hình chữ nhật vì tủ là hình hộp chữ nhật.

A
B

D
C

Khi dựng tủ, chân tủ đứng yên tại A. Muốn biết
tủ có bị vướng trần nhà hay không ta chỉ cần so sánh
đoạn AC với 21dm là chiều cao của bức tường.

Tam giác ABC vuông tại B với

AB = 4dm,BC = 20dm

Theo định lí Pythagoas, ta có:

AC2 = AB2 +BC2 = 42 +202 = 416 (1)

Ta lại có 212 = 441 ⇒ AB < 21.
Vậy lúc dựng tủ đứng thẳng thì tủ không vướng

trần nhà.
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Câu 2.4. Cho miếng vườn trồng cỏ hình chữ nhật
ABCD có chiều rộng 6m và chiều dài bằng

4
3
chiều

rộng. Cột một con dê ở đỉnh A của miếng vườn hình
chữ nhật.

a. Cần cột con dê bởi sợi dây dài bao nhiêu mét để
có thể ăn cỏ ở vị trí xa nhất.

b. Biết rằng trồng 1m2 cỏ mỗi tháng thu hoạch
được 1,5kg cỏ và mỗi ngày con dê tiêu thụ 2kg
cỏ tươi. Hỏi cỏ trong mảnh vườn có đủ cho con
dê ăn trong 01 tháng không?

A

B C

D

Hướng dẫn. a. Để con dê ăn cỏ ở vị trí xa nhất thì
sợi dây dài bằng đoạn AC.

AB =
4
3
.6 = 8m (2)

Áp dụng định lý Pythagoras trong tam giác ABC
vuông tại B
Ta có:

AC2 = AB2 +BC2 = 82 +62 = 100

⇒ AC = 10m
Vậy phải cột con dê bằng sợi dây dài 10m

b. Diện tích miếng vườn : 6.8 = 48(m2)

Số kg cỏ thu hoạch được là: 48.1,5 = 72(kg)

Số cỏ đủ cho dê ăn trong: 72 : 2 = 36(ngày)
Vậy số cỏ đủ cho dê ăn trong 01 tháng.

Câu 2.5. Bạn An đi từ nhà đến trường theo con
đường (như hình vẽ) Từ A → B →C → D → E Biết
AB = 900m,BC = 300m,CD = 300m,DE = 200m.
Hỏi khoảng cách AE dài bao nhiêu mét.

Hướng dẫn. Gọi O là giao điểm của AB và DE

AO = AB+BO = 900+300 = 1200(m)

EO = ED+DO = 200+300 = 500(m)

Áp dụng định lý Pythagoras:
AE2 = AO2+EO2 = 12002+5002 = 1690000
⇒ AE =

√
1690000 = 1300(m)

Vậy khoảng cách từ nhà bạnAn đến trường là 1300(m)
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Câu 2.6. Một khu đất hình tam giác vuông được
bao quanh bởi ba con đường. Trên khu đất này có
đánh dấu bốn địa điểm A,B,C,D như hình vẽ. Biết
các khoảng cách

AB = BC = x(km);CD = 1(km);AD = 2(km)

Học sinh không cần vẽ lại hình, hãy tính diện tích
khu đất là bao nhiêu (m2)?

Hướng dẫn. Áp dụng định lý Pythagoras cho tam
giác ABD, ta được:

x2 +22 = (x+1)2 (3)
⇒x2 +4 = x2 +2x+1 (4)

⇒x =
3
2

(5)

B

A D

C

Vậy diện tích khu đất là:

SABD =
1
2
.AB.AD =

1
2
.
3
2
.2 =

3
2
(
m2)

Phụ lục. Đôi nét về Pythagoras

Pythagoras (tiếngHyLạp:Πυθαγόρας; sinh khoảng
năm 580 đến 572 TCN - mất khoảng năm 500 đến
490 TCN) là một nhà triết học người Hy Lạp và là
người sáng lập ra phong trào tín ngưỡng có tên học
thuyết Pythagoras. Ông thường được biết đến như
một nhà khoa học và toán học vĩ đại. Trong tiếng
Việt, tên của ông thường được phiên âm từ tiếng
Pháp (Pythagore) thành Pi-ta-go.

Pythagoras sinh tại đảo Samos (Bờ biển phía
tây Hy Lạp), ngoài khơi Tiểu Á. Ông là con của
Pythais (mẹ ông, người gốc Samos) vàMnesarchus
(cha ông, một thương gia từ Týros). Khi đang tuổi
thanh niên, ông rời thành phố quê hương tới Cro-
tone phía nam Ý, để trốn tránh chính phủ chuyên
chế Polycrates. Theo Iamblichus, Thales, rất ấn tượng
trước khả năng của ông, đã khuyên Pythagoras tới
Memphis ở Ai Cập học tập với các người tế lễ nổi
tiếng tài giỏi tại đó. Có lẽ ông đã họcmột số nguyên
lý hình học, sau này là cảm hứng để ông phát minh
ra định lý sau này mang tên ông tại đó.

Mới 16 tuổi, cậu bé Pythagoras đã nổi tiếng về
trí thông minh khác thường. Cậu bé theo học nhà
toán học nổi tiếng Thales, và chính Thales cũng
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phải kinh ngạc về tài năng của cậu. Để tìm hiểu
nền khoa học của các dân tộc, Pythagoras đã dành
nhiều năm đến ấn Độ, Babilon, Ai Cập và đã trở
nên uyên bác trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng:
số học, hình học, thiên văn, địa lý, y học, triết học.

Pythagoras đã thành công trong việc chứngminh
tổng 3 góc của một tam giác bằng 180° và nổi tiếng
nhất nhờ định lý toán học mang tên ông. Ông cũng
được biết đến là ”cha đẻ của số học”. Ông đã có
nhiều đóng góp quan trọng cho triết học và tín ngưỡng
vào cuối thế kỷ 7 TCN. Về cuộc đời và sự nghiệp
của ông, có quá nhiều các huyền thoại khiến việc
tìm lại sự thật lịch sử không dễ dàng. Pythagoras và
các học trò của ông tin rằng mọi sự vật đều liên hệ
đến toán học, và mọi sự việc đều có thể tiên đoán
trước qua các chu kỳ.

“Đừng thấy cái bóng to của mình trên vách
tường mà tưởng mình vĩ đại”-Pythagoras

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-
580VNX để giải những bài toán thực tế ở chương
trình trung học cơ sở mà Diễn đàn sưu tầm được.
Bài viết dù đã được chỉn chu, nhưng vẫn không
tránh khỏi thiếu sót. Nên mong các bạn đọc bỏ qua
những sai sót trong bài. Các bạn có thắc mắc/ bình
luận/ góp ý gì thì đừng ngại góp ý qua fanpage cho
ad nhá.

Quý thầy cô và các
bạn có thể quét QR
để xem thêm các tài
liệu khác ở đây.

Xin trân trọng cám ơn!
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