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MỘT SỐ CÔNG THỨC HỮU ÍCH KHI DÙNG
TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA
Diễn đàn toán Casio1

Tóm tắt
Trong bài viết này admin muốn chia sẻ lại các bạn một số công thức hữu ích khi sử dụng trong kì
thi trung học phổ thông quốc gia 2019 sắp tới. Thuộc và sử dụng thành thạo các công thức sau đây
cũng là một cách để giải nhanh câu trắc nghiệm.

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
Công thức giải nhanh, Công thức hữu ích, THPT QG, Tích phân, Cực trị, Thể tích khối tứ diện,
Bán kính khối cầu, Phương trình số phức, Khai căn bậc hai

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

Trong bài viết này admin muốn chia sẻ lại các bạn
một số công thức hữu ích khi sử dụng trong kì thi
trung học phổ thông quốc gia 2019 sắp tới. Thuộc
và sử dụng thành thạo các công thức sau đây cũng
là một cách để giải nhanh câu trắc nghiệm.

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

1. Tích phân

1. Nếu tam thức bậc hai ax2 + bx + c có hai
nghiệm phân biệt x1,x2 thì
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∫ dx
ax2 +bx+ c

=

ln
∣∣∣∣x− x1

x− x2

∣∣∣∣
a(x1 − x2)

+C

2. Nếu tam thức bậc hai ax2 +bx+ c có ∆ < 0
thì

∫ dx
ax2 +bx+ c

=

2arctan
(

2ax+b√
−∆

)
√
−∆

+C

3.
∫
(u+u′)exdx = uex +C

Ví dụ 1.1. 1.
∫ dx

3x2 −5x+2

=
1

3
(

1− 2
3

) ln

∣∣∣∣∣∣∣
x−1

x− 2
3

∣∣∣∣∣∣∣+C = ln
∣∣∣∣3x−3
3x−2

∣∣∣∣+C

2.
∫

x3exdx

=
∫
(x3 +3x2 −3x2 −6x+6x+6−6)exdx

= (x3 −3x2 +6x−6)ex +C

2. Đường thẳng đi qua hai điểm
cực trị

2.1 Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của
hàm số bậc ba

Nếu hàm số y = ax3+bx2+cx−d có hai điểm cực
trị thì phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
cực trị là

y =
−2
9a

(b2 −3ac)x+d − bc
9a

Một cách khác như sau:

• Khi lấy y chia cho y′ ta được dư của phép chia

là R(x) = y− y′.y′′

18a

• Do đó phương trình đường thẳng đi qua hai
điểm cực trị là:

Y = y− y′.y′′

18a

vế trái viết là Y để tránh bị nhầm với biểu
thức của hàm số bậc ba.

Ví dụ 2.1. Cho hàm số y = 4x3+3x2−2x+1. Viết
phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cực
đại và cực tiểu của đồ thị hàm số.

Hướng dẫn cách 1. Trực tiếp trên máy tính

w923

Lần lượt lưu vào A,B,C,D.
Phương trình đường thẳng cần tìm là: y = ax+ b
với a và b lần lượt bằng:
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Hướng dẫn cách 2. Lấy 4 số a,b,c,d lần lượt lưu
vào A,B,C,D. Phương trình đường thẳng cần tìm
y = ex+ f với

e =− 2
9a

(
b2 −3ac

)
; f = d − bc

9a

Hướng dẫn cách 3. Viết lên màn hình và nhấn=

d
dx

(
4x3 +3x2 −2x+1−

(
12x2 +6x-2

)
(24x+6)

18.4

)∣∣∣∣∣
x=0

Đưa con trỏ về đầu dòng, bấmo rồi bấmr

3. Đường thẳng đi qua cực trị của
hàm số bậc hai chia bậc nhất

Nếu hàm số y =
ax2 +bx+ c

b′x+ c′
có hai điểm cực trị

thì phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực
trị là

y =
2ax+b

b′

4. Cực trị của hàm số bậc 4 dạng
trùng phương

Nếu hàm số y = ax4+bx2+c có a và b trái dấu thì
hàm số có ba điểm cực trị. Khi đó ba điểm cực trị
A,B,C tạo thành một tam giác cân tại A là điểm cực
trị thuộc trục tung. Gọi 2φ là góc đỉnh của tam giác
này, ta có:

tan2 φ =
−8a
b3

• ∆ABC là tam giác đều khi và chỉ khi

φ = 30◦ ⇔ 24a+b3 = 0

• ∆ABC là tam giác vuông cân khi và chỉ khi

φ = 45◦ ⇔ 8a+b3 = 0

• Diện tích tam giác ABC

S2
ABC =

(
HC2

tanφ

)2

=
b2

4a2 .
b3

8a
=− b5

32a3

5. Thể tích của khối tứ diện khi
biết sáu cạnh

Giả sử khôi tứ diện có các cặp cạnh đối là a,a′,b,b′,c,c′.
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V =
1

12

√
A+B+C−D

trong đó,
A = a2a′2

(
b2 +b′2 + c2 + c′2 −a2 −a′2

)
;

B = b2b′2
(

b2 +b′2 +a2 +a′2 −b2 −b′2
)

;

C = c2c′2
(

a2 +a′2 +b2 +b′2 − c2 − c′2
)

;

Tứ diện có bốn mặt là bốn tam giác, trong mỗi
tam giác ta lấy tích bình phương của ba cạnh, cộng
các kết quả lại ta có D.
Ví dụ 5.1. Tính thể tích của khối tứ diện đều cạnh
a.
Hướng dẫn. Ta có: A = B =C
= a2.a2 (a2 +a2 +a2 +a2 −a2 −a2)
= 2a6

D = 4a6 Vậy V =
1

12

√
2a6 =

a3
√

2
12

.

Ví dụ 5.2. Tính thể tích của khối tứ diện gần đều
có các cặp cạnh đối diện lần lượt bằng a,b,c.
Hướng dẫn. Ta có:

A = a2a′2
(

b2 +b′2 + c2 + c′2 −a2 −a′2
)

B = b2b′2
(

b2 +b′2 +a2 +a′2 −b2 −b′2
)

C = c2c′2
(

a2 +a′2 +b2 +b′2 − c2 − c′2
)

D = 4a2b2c2

Vậy: V =
1

12
√

A+B+C−D.

Khai triển và thu gọn, ta có:

V =

√
2

12

√
(b2 + c2 −a2)(c2 +a2 −b2)(a2 +b2 − c2)

6. Bán kính của khối cầu ngoại tiếp
khối tứ diện

R =
S

6V

trong đó
• V là thể tích của khối tứ diện.

• S =
√

p(p−a)(p−b)(p− c).
trong đó a,b,c lần lượt là tích của các cặp

cạnh đối diện của khối tứ diện và p=
a+b+ c

2

7. Phương trình số phức az+bz = c
Giả sử ta có một phương trình dạng az + bz = c
trong đó a,b,c đều là các hệ số phức và |a| ̸= |b|.
Khi đó nghiệm của phương trình là:

z =
c.a− c.b

|a|2 −|b|2

8. Khai căn bậc hai của một số
phức

Cho một số phức z = a+ ib(a,b ∈R). Lưu số phức
z vàoM, khi đó ta có hai căn bậc hai của z là ±w,
trong đó w được xác định bởi:

Kết luận
Trên đây làmột số công thức hữu ích khi dùng trong
kì thi THPT QG 2019 sắp tới. 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 công thức nào thú vị hơn, đừng ngại
bình luận/ 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.
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