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CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Học sinh cần nắm vững các vấn đề sau đây

- Quy trình khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số: hàm đa thức bậc ba, hàm trùng phương,
hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất.
Trong phần này, học sinh cần luyện tập nhiều kĩ năng tính đạo hàm, xét dấu đạo hàm, lập
bảng biến thiên của hàm số. Biểu điểm thường tập trung vào các mốc quan trọng như: tập xác
định, nghiệm của đạo hàm, dấu của đạo hàm, cực trị, các khoảng đơn điệu, giới hạn và tiệm
cận (nếu có), bảng biến thiên, tính đối xứng của đồ thị hàm trùng phương, giao điểm của đồ
thị với trục Oy, vẽ đúng dáng của đồ thị hàm số và các điểm đặc biệt, các đường tiệm cận (nếu
có). Với hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, cần chú ý rằng giới hạn của hàm số khi x dần
đến vô cực sẽ bằng một hằng số thực (không được nhầm lẫn là hàm số có giới vô cực khi x dần
đến vô cực)
- Các dạng tiếp tuyến: tiếp tuyến tại một điểm có hoàng độ cho trước,tiếp tuyến tại một điểm
có tung độ cho trước, tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước, tiếp tuyến có hệ số góc cho trước,
tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với một đường thẳng cho trước. Khi lập phương trình
tiếp tuyến, ta thường phải lập phương trình để tìm hoành độ của tiếp điểm. Tìm điều kiện để
một đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số
- Các dạng tiệm cận của đồ thị hàm số: tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.
- Liên hệ giữa số giao điểm (của đường thẳng và đồ thị hàm số) với số nghiệm thực phân
biệt (của phương trình hoành độ giao điểm). Quan sát số điểm chung của đường thẳng y=m
với đồ thị y=f(x) để biện luận số nghiệm thực của phương trình f(x)=m hoặc xét số nghiệm
thực của phương trình để suy ra số giao điểm.
- Dấu hiệu nhận biết hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến trên một khoảng xác định;
điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến trên một khoảng xác định.
- Các điều kiện để hàm số có cực trị: Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị, điều kiện đủ để
hàm số đạt cực đại, cực tiểu. Tìm điều kiện để hàm số đạt cực đại hoặc cực tiểu tại một điểm
cho trước.
- Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số
(đoạn, khoảng, nửa khoảng). Khảo sát trực tiếp hàm số ban đầu hoặc hoặc khảo sát gián tiếp
hàm số của biến mới (đổi biến).
- Phương pháp vận dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải
phương trình, hệ phương trình.
.
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CHỦ ĐỀ 2: HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ-HÀM SỐ LOGARIT

Học sinh cần nắm vững các vấn đề sau

- Điều kiện xác định của biểu thức logarit.
- Đạo hàm của hàm lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
- Các phương pháp biến đổi tương đương để giải phương trình, bất phương trình mũ,
logarit: phương pháp đưa về cùng cơ số, phương pháp logarit hóa; một số phương trình đặc
biệt có thể được chuyển về phương trình tích, bất phương trình tích.
- Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình, bất phương trình mũ, logarit.
- Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình
logarit
- Phương pháp thế, phương pháp đặt ẩn phụ giải hệ phương trình mũ, logarit.

CHỦ ĐỀ 3: NGUYÊN HÀM –TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG

Học sinh cần nắm vững các vấn đề sau

- Các công thức đạo hàm được giới thiệu trong Sách giáo khoa lớp 11.
- Bảng nguyên hàm, tích phân của một số hàm số thường gặp: Hàm lũy thừa, hàm số mũ,
hàm số logarit, hàm số lượng giác
-  Nhớ các biểu thức vi phân của sinx, cosx, tanx, cotx, ex, lnx, xk

- Phương pháp đổi biến số để tính nguyên hàm, tích phân: Chú ý đổi biến số đồng thời với
đổi vi phân, với bài toán tính tích phân thì đổi biến số đồng thời với đổi vi phân và đổi cận.
Chú ý: vi phân và cận phải được viết tương ứng với biến dưới dấu nguyên hàm, tích phân.
- Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, tích phân từng phần: Nếu biểu thức dưới dấu
nguyên hàm tích phân có một trong dạng (ax+b)sinnx, (ax+b)cosnx, (ax+b)emx+n thì ta chọn
u=ax+b, nếu biểu thức trong nguyên hàm tích phân có dạng (ax2+bx+c)lnx thì ta chọn u=lnx;
trong các trường hợp trên, chọn dv là thành phần còn lại dưới dấu nguyên hàm, tích phân.
- Với nguyên hàm, tích phân của hàm lượng giác, học sinh cần chú ý công thức lượng giác
biến tích thành tổng, công thức nhân đôi, công thức hạ bậc (Sách giáo khoa lớp 10).
- Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng: Để làm tốt phần này, học sinh cần rèn kĩ
năng tính tích phân của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối; kĩ năng xét dấu của biểu thức bậc nhất,
biểu thức bậc hai, phân thức hữu tỉ bậc nhất trên bậc nhất. Học sinh cần chú ý viết đúng công
thức tính diện tích thông qua tích phân của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối sau đó tuỳ thuộc vào
hoàn cảnh cụ thể mới phá dấu giá trị tuyệt đối hoặc chuyển về giá trị tuyệt đối của tích phân.
- Ứng dụng tích phân tính thể tích của khối tròn xoay: Học sinh cần chú ý hằng đẳng thức
đáng nhớ: bình phương một tổng, bình phương một hiệu. Nếu xoay hình quanh trục Ox thì
dùng vi phân dx, nếu xoay hình quanh trục Oy thì dùng vi phân dy
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CHỦ ĐỀ 4: SỐ PHỨC

Học sinh cần nắm vững những vấn đề sau

- Dạng đại số của số phức, phần thực và phần ảo của số phức, số phức liên hợp của một
số phức, mô đun của số phức, điều kiện để một số phức là số thực, điều kiện để một số
phức là số ảo.
Chú ý: Khi viết dạng đại số z=a+bi ta phải có điều kiện a, b là các số thực.
- Các phép toán giữa hai số phức. Ta có thể áp dụng tính chất của số phức tương tự như đối
với số thực đó là: tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất phân phối giữa phép nhân và
phép cộng, hằng đẳng thức đáng nhớ. Các kĩ năng nhân và chia biểu thức với đại lượng liên
hợp thường được sử dụng khi biến đổi rút gọn phân thức liên quan đến số phức.
Chú ý là chỉ có dấu bất đẳng thức giữa hai số thực nhưng không có dấu bất đẳng thức giữa hai
số phức bất kì.
- Phương trình bậc nhất đối với số phức: sử dụng phép toán giữa các số phức hoặc sử dụng
dạng đại số của số phức để giải phương trình.
- Phương trình bậc hai nghiệm phức: Nếu đenta bằng 0 hoặc đenta là số thực dương thì ta
sử dụng công thức nghiệm như đối với phương trình bậc hai nghiệm thực. Nếu đenta không
phải là số thực thì phải chọn các số thực m, n để có thể biểu diễn đenta bằng biểu thức (m+ni)2

- Phương trình tích với nghiệm phức được biến đổi tương tự như đối với nghiệm thực
- Phương trình dạng A2+B2 = 0 ta không thể giải tương tự như đối với nghiệm thực mà phải
chuyển về phương trình tích (A+iB)(A-iB)=0
- Sử dụng dạng đại số của số phức để tìm căn bậc hai của số phức.
- Biểu diễn hình học của số phức: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn một tính
chất xác định. Tình huống thường gặp là viết z=x+yi với x, y là các số thực, biến đổi các điều
kiện liên quan đến z tương đương với x, y thỏa mãn một phương trình đường thẳng hoặc
đường tròn.
- Dạng lượng giác của số phức (dành cho học sinh ban nâng cao): Cho số phức dưới dạng
đại số, biểu diễn số phức dưới dạng lượng giác, tìm acgumen, sử dụng công thức Moa-vrơ tìm
lũy thừa bậc n của số phức; sử dụng dạng lượng giác để thực hiện phép toán giữa hai số phức.
Trong phần này, học sinh cần nắm vững một số công thức lượng giác của lớp 10 như công
thức liên quan đến giá trị lượng giác của hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc đối nhau,
công thức cộng, công thức nhân đôi…

CHỦ ĐỀ 5: KHỐI ĐA DIỆN

Học sinh cần chú ý những vấn đề sau

- Công thức tính diện tích của tam giác, diện tích hình thang, diện tích hình chữ nhật, thể
tích của khối chóp, thể tích khối lăng trụ tam giác và lăng trụ tứ giác.
- Trong phần thể tích, học sinh thường phải tính đường cao của hình chóp hoặc hình lăng trụ.
Các tình huống thường gặp:
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i) Hình chóp đều có đường cao đi qua tâm của mặt đáy.
ii) Hình lăng trụ đứng có đường cao bằng cạnh bên.
iii) Hình chóp hoặc hình lăng trụ có một cạnh bên vuông góc với mặt đáy, khi đó chiều cao
của hình chóp bằng độ dài của cạnh bên, hình chiếu vuông góc của các cạnh bên còn lại trên
mặt đáy là đoạn thẳng có một đầu mút là chân đường cao. Từ đó có thể xác định góc giữa
đường thẳng chứa cạnh bên và mặt phẳng chứa đáy của đa diện
iv) Hình chóp hoặc hình lăng trụ có một mặt bên vuông góc với mặt đáy, khi đó đường cao của
hình chóp hoặc hình lăng trụ là đường cao của mặt bên và hình chiếu của mọi đường thẳng
thuộc mặt bên trên đáy trùng với giao tuyến. Từ đó có thể xác định góc giữa đường thẳng chứa
cạnh bên và mặt phẳng chứa đáy của đa diện
- Học sinh nắm vững cách xác định góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và
mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
- Nếu giả thiết của bài toán có hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì thường kẻ thêm đường
phụ là đường thẳng trong một mặt phẳng và vuông góc với giao tuuyến, khi đó đường này sẽ
vuông góc với mặt phẳng còn lại. Nếu giả thiết có hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt thứ
ba thì thường dùng đến giao tuyến của hai mặt phẳng vì giao tuyến sẽ vuông góc với mặt thứ
ba.
Chú ý: Để làm tốt chủ đề này, học sinh phải nhớ định lí Pytago trong tam giác vuông, định lí
cosin trong tam giác, hệ thức liên hệ giữa góc và cạnh trong tam giác vuông.

CHỦ ĐỀ 6: HÌNH CẦU – HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN

Học sinh cần chú ý những vấn đề sau

- Nắm vững công thức diện tích của mặt cầu, thể tích của khối cầu, diện tích xung quanh
của hình trụ, thể tích khối trụ, diện tích xung quanh của hình nón và thể tích khối nón.
- Với dạng toán hình cầu, học sinh phải biết xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp đa diện. Có
thể cần phải xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp một mặt của đa diện, từ đó xác định trục
của đường tròn ngoại tiếp. Một số trường hợp thường gặp:
i) Các đỉnh đa diện cùng nhìn hai điểm cố định dưới một góc vuông, khi đó tâm mặt cầu là
trung điểm đoạn nối hai điểm cố định;
ii) Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau, khi đó đáy của đa diện là đa giác nội tiếp đường
tròn và hình chiếu của đỉnh trên đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp của đáy, trục của
đường tròn ngoại tiếp đáy chứa đường cao hình chóp; hình chóp đều có tâm mặt cầu ngoại tiếp
thuộc đường cao
iii) Hình chóp có đáy là tam giác vuông, khi đó trục của đường tròn ngoại tiếp đáy là đường
thẳng đi qua trung điểm của cạnh huyền và vuông góc với đáy.
Như vậy, để nắm vững dạng toán này, học sinh phải nắm vững các loại quan hệ vuông góc:
đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt
phẳng vuông góc.
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CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Học sinh cần chú ý những vấn đề sau

- Nắm vững công thức tọa độ tích có hướng của hai véc tơ. Biết sử dụng tích có hướng của
hai véc tơ để tính diện tích tam giác, tính thể tích khối hộp, thể tích khối tứ diện. Sử dụng tích
có hướng của hai véc tơ để xác định véc tơ chỉ phương của đường thẳng khi véc tơ chỉ phương
vuông góc với hai véc tơ cho trước, sử dụng tích có hướng của hai véc tơ để xác định véc tơ
pháp tuyến của hai mặt phẳng khi véc tơ pháp tuyến vuông góc với hai véc tơ cho trước.
- Nắm vững các dạng phương trình đường thẳng: phương trình tham số và phương trình
chính tắc
Để lập phương trình đường thẳng, học sinh thường phải chỉ ra một điểm thuộc đường thẳng
và véc tơ chỉ phương. Có thể sử dụng quan hệ song song, quan hệ vuông góc và tích có hướng
để tìm véc tơ chỉ phương
- Nắm vững phương trình mặt phẳng: Chú ý các dạng mặt phẳng đặc biệt (song song với
các mặt phẳng tọa độ, chứa các trục tọa độ,…).
 Để lập phương trình mặt phẳng, học sinh thường phải chỉ ra một điểm thuộc mặt phẳng và
véc tơ pháp tuyến. Có thể sử dụng quan hệ song song, quan hệ vuông góc và tích có hướng để
tìm véc tơ pháp tuyến
- Nắm vững phương trình mặt cầu:
Để lập phương trình mặt cầu, học sinh thường phải chỉ ra tọa độ tâm và bán kính R
-  Một số dạng toán và kiến thức liên quan:
i) Lập phương trình mặt phẳng thỏa mãn một trong các điều kiện: mặt phẳng chứa  ba điểm
phân biệt, chứa một đường thẳng và một điểm ngoài đường thẳng, đi qua một điểm và vuông
góc với một đường thẳng cho trước, đi qua một điểm và song song với một mặt phẳng cho
trước, đi qua một điểm và song song với hai đường thẳng cho trước, tiếp xúc mặt cầu tại một
điểm cho trước, mặt phẳng chứa một đường thẳng và song song với một đường thẳng khác.
ii) Lập phương trình đường thẳng thỏa mãn một trong các điều kiện sau: đường thẳng đi
qua hai điểm cho trước, đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước, đi qua
một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước, đi qua một điểm vuông góc với hai
đường cho trước, đi qua một điểm đồng thời vuông góc và cắt một đường cho trước, đường
thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng cho trước.
iii) Lập phương trình mặt cầu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: mặt cầu có tâm và bán
kính cho trước, có tâm và đi qua một điểm cho trước, có tâm và tiếp xúc với một mặt phẳng
cho trước, có tâm và tiếp xúc với một đường thẳng cho trước (ban nâng cao), chứa bốn điểm
cho trước.
iv) Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng (ban nâng cao).
v) Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng,
khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
- Trong nhiều trường hợp, học sinh phải tham số hóa tọa độ của một điểm (biểu diễn tọa độ
theo tham số), từ đó lập phương trình tìm tham số.
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