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CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

I. CẤP SỐ CỘNG 

1. Định nghĩa. 

Dãy số  là CSC khi  

K/h:  

   đgl số hạng tổng quát. 

   số hạng đầu tiên. 

   đgl công sai. 

2. Tính chất: 

a.    Tổng quát:  

b.              Tổng quát:  

c. Đặt   

Ta có:  

II. CẤP SỐ NHÂN 

1. Định nghĩa. 

Dãy số  là CSN khi  

K/h:  

   đgl số hạng tổng quát. 

   số hạng đầu tiên. 

   đgl công bội. 

 

2. Tính chất. 

a.                  Tổng quát:  

b.          Tổng quát:  

c. Đặt   

Ta có:  

 Lưu ý: Một số t/c đối xứng của các số hạng CSC. (thường để giải các bài toán hệ của CSC 

dạng đối xứng) 

 3 số hạng liên tiếp CSC:  

 4 số hạng liên tiếp CSC:  

 5 số hạng liên tiếp CSC:  

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Tìm tổng các số hạng của một cấp số cộng trong đó 

a.  

b.  

Bài 2. Cho  là CSC 

a.  Tìm . 

b. Tổng số hạng là 28, . Tìm  và các số hạng 

 

Bài 3. Tìm  và công sai  của một CSC thỏa. 
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1.                                 2.           

2.  

3.  

4.                         5.    

Lưu ý dạng toán ý 4,5 cách giải áp dụng t/c đối xứng của CSC. 

Bài 4. Cho  là CSC 

1.    Tính  

2. Tổng n số hạng đầu tiên bằng nửa tổng n số hạng tiếp theo. Tính  

Bài 5. Cho  là CSC 

1. Biết . Tính  theo . 

2. Tìm bốn số hạng lẻ liên tiếp biết tổng các bình phương của nó lớn hơn tổng các bình 

phương các số chẳn xen giữa chúng là 48. 

Bài 6. 

1. Tìm x từ phương trình: . 

2. Tìm x từ phương trình:  

3. Tìm x biết ba số  theo thứ tự lập thành một CSC. 

Bài 7. Cho  lập thành một CSC. Chứng minh 

1.  

2.  

3.  

4.  theo thứ tự lập thành một CSC. 

5. (Với ).  theo thứ tự lập thành một CSC. 

Bài 8. Cho  là CSC. Chứng minh: 

1.  

2.  

3.  

Bài 9. Chứng minh rằng ba số  không thể là các số hạng của một CSC. 

 

Bài 10. Cho  là CSN. Tìm  biết 

1.           2.   

3.                             4.   
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5.                       6.   

Bài 11. Cho  là CSN. Chứng minh: 

1.  

2.  

Bài 12. Tính các tổng sau: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Bài 13. Cho CSC , biết  

Tính:  

Bài 14. Tìm số tự nhiên n biết: 

1.  

2.  

Bài 15. Chứng minh rằng trong tam giác ABC nếu theo thứ tự là một CSC 

thì  cũng lập một CSC. 

Bài 16. Cho  là CSC. Chứng minh: 

 

Bài 17. Bốn số nguyên lập thành một CSC có tổng bằng 30 và tổng nghịch đảo của chúng 

bằng . Hãy tìm 4 số đó. 

Bài 18. Năm số lập thành một CSC, trong đó tổng số hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm bằng 

tổng số hạng thứ hai và thứ tư. Hãy tìm năm số đó. 

Bài 19. Cho  là CSC. Biết rằng: . Tính  

 

Bài 20. Cho . Hãy thêm 5 số giữa hai số  để được một CSN. 

Bài 21. Hãy tìm các số  sao cho  lập thành một CSN và  lập thành một CSC. 

Bài 22. Cho  xác định bởi:  

1. Chứng minh rằng dãy số  xác định bởi:  là một CSN. 

2. Tìm công thức tổng quát của . 
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Bài 23. Chứng minh rằng: 

1. Nếu  là một CSN thì  cũng là một CSN. 

2. Nếu  là một CSN thì  

Bài 24. Cho  là một CSN. Chứng minh rằng: 

1.  

2.  

Bài 25. Giả sử  là các nghiệm của phương trình  và  là các nghiệm 

của phương trình . Biết rằng  lập thành một CSN tăng.  

Tính m và n. 

 


