
ÔN GIỮA KÌ 181 

PHẦN 1: CÂU HỎI 

1. Khi bơm không khí vào 1 quả bóng hình cầu đến lúc bán kính hình cầu là 2cm thì 

người ta bắt đầu điều chỉnh để tốc độ bơm là 38 /cm s . Tính tốc độ tăng tương ứng 

của bán kính hình cầu. => 
1

/ s
2

cm


 

2. Một hòn đá rơi vào một cái ao tạo thành những gợn sóng hình tròn đồng tâm 

loang rộng ra xung quanh. Vào thời điểm bán kính hình tròn đó tăng thành 4m và 

loang rộng với tốc độ 0.5m/s thì diện tích hình tròn này tăng với tốc độ bn? => 
24 /m s  

3. Người ta sản xuất vỏ hộp sữa tươi thể tích 3180cm  với chiều dài đáy hộp gấp rưỡi 

chiều rộng. Xác định chiều cao của hộp để tiết kiệm nguyên liệu nhất. => 5,57cm  

4. Người ta cần xây 1 hồ nuôi cá (không có nắp) hình trụ tròn xoay thể tích 1000 3m  . 

Xác định chiều cao của hồ để tiết kiệm nguyên liệu nhất. => 
3

10


m 

5. Một xưởng cơ khí vừa nhận được đơn hàng là thiết kế một bồn chứa nước hình trụ 

có nắp với dung tích 20 lít. Để tốn ít nguyên liệu nhất, độ cao bồn nước là bao 

nhiêu? => 0,29m 

6. Không khí được bơm vào một quả bóng hình cầu sao cho thể tích tăng với tốc độ 
310 /cm s . Tốc độ tăng của bán kính bằng bao nhiêu khi đường kính quả bóng là 

50cm?  => 
1

0,0127 /
25

cm s


  

7. Một cái thanh dài 10ft dựa vào bức tường thẳng đứng. Nếu chân thang trượt khỏi 

bức tường với tốc độ 1ft/s thì đầu thang trượt xuống bức tường với tốc độ bao 

nhiêu khi chân thang cách tường là 6ft? => ¾ ft/s (tốc độ giảm) 

8. Một thùng nước dạng hình nón được lật ngửa vs bán kính 2m và cao 4m. Nếu 

nước được bơm vào thùng với tốc độ 32 /m phut  thì tốc độ của mực nước bao 

nhiêu khi nước sâu 3m. => 
8

0, 28 /
9

m phut


  

9. Một chiếc xe hơi di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 50 /m h  và xe hơi B chạy 

về hướng Bắc với vận tốc 60 /m h . Cả 2 đến giao lộ của 2 con đường. 2 chiếc xe 

hơi tiến đến nhau với tốc độ bao nhiêu khi xe hơi A cách giao lộ 0,3m và xe hơi B 

cách giao lộ 0,4m => 78m/h 

10. Kính thiên văn vũ trụ Hubble được đưa vào sử dụng 24/04/1990 bởi tàu không 

gian Discovery. Một mô hình vận tốc của tàu trong suốt nhiệm vụ này từ lúc rời 

bệ phóng tại thời điểm t=0 đến lúc tên lửa đẩy nhanh khỏi bệ tại t=126s, được cho 

bởi phương trình: 3 2( ) 0,001302 0,09029 23,61 3,083v t t t t     (ft/s). Sử dụng mô 

hình này ước tính giá trị LN và NN của gia tốc của tàu giữa lúc cất cánh và lúc 

phóng đi hoàn toàn. =>  GTNN:21,52 . GTLN: 62,87  

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


11.  Một người nông dân có 2400ft hàng rào và muốn rào cánh đồng hình chữ nhật 

tiếp giáp với con sông. Ông ấy không cần rào đoạn này. Vậy ông có thể rào được 

cánh đồng với diện tích lớn nhất là bao nhiêu? =>  720000 ft^2 

12. Một thùng hình trụ được làm để chứa 1lit dầu. Tìm kích thước để giảm thiểu chi 

phí sản xuất thùng này => 
3 3

1 2
, h 2

2 2
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13. Một xe di chuyển với tốc độ 50km/h theo hướng nam tại điểm cách ngã tư 100km 

về phía bắc. 1 xe cảnh sát đang di chuyển theo hướng tây 40km/h tại điểm cách 

50km về hướng đông của ngã tư. Lúc đó rada trong xe cảnh sát đo tốc độ mà 

khoảng cách giữa 2 xe đang thay đổi. Hỏi rada đo được tốc độ lúc đó là bao 

nhiêu? => 62,61 km/h 

14. Ô nhiễm không khí là 1 vấn đề đối với nhiều khu vực. Giả sử tiến hành nghiên 

cứu tại một thành phố nhất định thầy rằng cứ 100.000 người thì mức độ trung bình 

hàng của CO ( carbon monoxide) trong không khí được cho bởi công thức : 

2( ) 0,70 3L p p   (ppm). Nghiên cứu thứ 2 chỉ ra rằng trong t năm tình từ bây 

giờ, dân số được tính theo công thức 3( ) 1 0,002 tp t   (trăm nghìn người). Giả sử 

các công thức đã cho đúng thì mức độ ô nhiễm không khí được dự kiến trong 4 

năm tới là bao nhiêu ? => 1,45ppm/năm 

15.  Một người thợ mộc muốn làm 1 cái hộp từ tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 

24inch và 45inch. Người thợ có kế hoạch cắt các ô vuông ở mỗi góc của tấm bìa 

và sau đó uốn cong, hàn các cạnh tấm lên trên để tạo thành cạnh của hộp. Hỏi kích 

thước hộp bao nhiêu để thể tích lớn nhất? => 5x14x35 . Vmax=2450 

16. Một trụ có bán kính đáy 10cm và chiều cao 10cm. Bán kính đáy tăng với tốc độ 

5cm/s và chiều cao tăng với tốc độ 4cm/s. Khi đó thể tích tăng với tốc độ bao 

nhiêu? => 1400pi ~ 4396 cm3/s 

17. Theo đinh luật Boyle thì khi 1 mẫu khí được nén ở to không đổi, áp suất P và thể 

tích thỏa mãn pt:   PV const  . Giả sử tại thời điểm nhất định, thể tích là 3600cm , 

áp suất là 150kPa và áp suất tăng với tốc độ 20kPa/min. Tại thời điểm này thì thể 

tích tăng (giảm) bao nhiêu? => giảm 5 38.10 / minm   

18. Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng thời cả hai tàu 

cùng khởi hành, một chạy về hướng Nam với 6 hải lý/giờ, còn tàu kia chạy về vị 

trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý/giờ. Hãy xác định thời điểm mà 

khoảng cách hai tàu là lớn nhất? => t = 7/17 giờ, d ~ 3,25 hải lý. 

19.  Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 20cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, 

có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120cm từ tấm gỗ trên sao 

cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi tấm gỗ có cạnh huyền 

là bao nhiêu? => 80cm 

20. Một máy tính được lập trình để vẽ một chuỗi các hình chữ nhật ở góc phần tư thứ 

nhất của trục tọa độ Oxy, nội tiếp dưới đường cong xy e  . Hỏi diện tích lớn nhất 

của hình chữ nhật có thể vẽ được bằng cách lập trình trên là bao nhiêu? => 

0,3679(đvdt) 
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21. Có một tấm nhôm hình vuông cạnh 12cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm 

đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh là x(cm) rồi gấp tấm nhôm 

lại để được cái hộp không nắp. Tìm x để hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất. 

=>  
max 128V    khi  x =2cm 

22. Một bình đựng nước dạng hình nón (không đáy), đựng đầy nước. Biết chiều cao 

của bình gấp 3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo 

được thể tích nước tràn ra ngoài là 316
( )

9
dm


 . Biết rằng một mặt của khối trụ nằm 

trên mặt đáy của nón  và khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón. 

Tính diện tích xung quanh của bình nước . => 34 10( )dm   

23. Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính 

đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng cách màn 

ảnh sao cho góc nhìn lớn nhất. xác định vị trí đó. => AO= 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình 3 2(t) t 3 24S t t   , t tính 

bằng s, S tính bằng met. Gia tốc chuyển động tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là 

bao nhiêu? => 18 m/s2. 

25. Độ giảm huyết áp của bệnh nhân được cho bởi công thức 2( ) 0,025 (30 ),G x x x  x 

là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x:miligam). Tính liều lượng thuốc 

cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất và tính độ giảm? => 

maxG(x)=100 khi và chỉ khi x=20. 
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