ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
MÔN THI CƠ SỞ: GIẢI TÍCH
Giới hạn của hàm số trên R1: Nguyên lý Cantor về dãy đoạn lồng nhau thắt lại.
Nguyên lý Bolzano – Weierstrass. Tiêu chuẩn Cauchy về sự hội tụ của dãy. Định lý tồn
tại infimum, supermum. Giới hạn trên, giới hạn dưới – điều kiện cần và đủ để dãy hội tụ.
Điều kiện hội tụ của dãy đơn điệu.
Hàm liên tục. Các tính chất của hàm liên tục trên một đoạn.
Các định lý giá trị trung bình của hàm một biến (Fermat, Rolle, Lagranger, Cauchy).
Công thức Taylor.
Ánh xạ từ Rn vào Rm. Định nghĩa tính liên tục của ánh xạ, tính liên tục đều của ánh xạ
liên tục trên tập compắc trong Rn.
Tính khả vi của hàm số một biến và nhiều biến. Đạo hàm riêng cấp cao của hàm số nhiều
biến. Sự liên quan giữa tính khả vi và đạo hàm riêng của hàm số. Đạo hàm của hàm hợp.
Công thức số gia giới nội. Công thức Taylor.
Chuỗi và dãy hàm một biến. Khái niệm về sự hội tụ đều và không đều. Các điều kiện hội
tụ đều. Sự liên tục của tổng chuỗi hàm. Chuyển qua giới hạn từng từ. Đạo hàm và tích
phân từng từ của chuỗi hàm. Khoảng hội tụ của chuỗi lũy thừa.
Tích phân Riemann của hàm số nhiều biến: Định nghĩa tổng Darboux. Điều kiện tồn tại
tích phân. Định lý Fubini. Công thức đổi biến trong tích phân bội và ứng dụng vào các hệ
tọa độ cực, trụ cầu.
Tích phân suy rộng của hàm số một biến: Định nghĩa, tính hội tụ của tích phân suy rộng.
Tích phân đường loại 1 và 2 và mối liên hệ giữa chúng. Công thức Green, Ostrogradski
(cổ điển).
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