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HƯỚNG DẪN SOẠN CÔNG THỨC TOÁN HỌC 

TRONG BLOG CÁ NHÂN CỦA WORDPRESS 

 

- CENTEA - 

 

 

 
Sau khi trung tâm hỗ trợ giáo viên CENTEA gửi ñến quý Thầy Cô bài viết hướng dẫn 

tạo blog khoa học cá nhân tại Wordpress.com, bài viết ñã ñược sự quan tâm của rất nhiều 

Thầy Cô. Nhiều Thầy Cô cũng ñã gửi thư cho CENTEA Info ñề nghị hướng dẫn cách thức gõ 

công thức Toán học trên blog. 

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục gửi ñến quý Thầy Cô tài liệu này nhằm giúp quý Thầy Cô có 

thêm 1 công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy của mình.  

Qua bài viết này, CENTEA hy vọng quý Thầy Cô có thể gõ công thức Toán học trên blog 

cũng như có thể viết một số chữ cái Hy Lạp, chữ Latin trong blog. 
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Cách gõ công thức trong Wordpress khá ñơn giản, tất cả mọi công thức ñược ñặt trong 

ñoạn tag (code) sau 

CODE : $latex công thức của bạn $  

Lưu ý: không có khoảng trắng giữa từ khóa $ và latex; có khoảng trắng giữa từ khóa latex và 

công thức.  

 ðể viết ñược công thức, quý Thầy Cô cần nắm vững các ñoạn code viết công thức của 

latex. Quý Thầy Cô có thể tham khảo tài liệu “Hướng dẫn Latex trong 147 phút” , có thể tải tài 

liệu trên tại:  

http://www.giaovien.net/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,108/Itemid,86/ 

Dưới ñây là các ñoạn Code kèm theo ví dụ minh họa của các công thức ñơn giản, 

CENTEA hy vọng dựa vào các ñoạn Code này, quý Thầy Cô sẽ gõ ñược các công thức Toán học 

cụ thể trong blog cá nhân của mình: 

1. Phân sô V  

CODE: $latex \frac{x+1}{x+2}$ 

2. Chỉ số trên, chỉ số dưới:  

CODE: $latex a^n, a_n , a_{i+1}^{n+1}$ 

3. Căn thức:  

CODE: $latex \sqrt{2}+ \sqrt[n]{2+k}$ 

4. Sigma:  

CODE: $latex \sum_{i=1}^n a_i $ 

5. Tích phân  

CODE: $latex \int_0^x f(x)\,dx $ 

6. Giới hạn  

CODE: $latex \lim_{x\to 0} f(x) $ 

8. Góc:  

CODE:$latex \hat{A} + \hat{B}+\hat{C} = 2\pi,  \widehat{ABC} + \widehat{BCA} + 

\widehat{CAB} = 2 \pi $ 
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Lưu ý: Trong các công thức ở trên, quý Thầy Cô không nên chèn chữ tiếng Việt vào. 

Ví dụ: CODE: $latex xét chuỗi s = “tiếng Việt” $ sẽ không bị báo lỗi nhưng sẽ không hiển thị 

ñúng vì với code ñơn giản như thế này thì chương trình không hỗ trợ tiếng Việt. Muốn trong công 

thức hỗ trợ ñúng tiếng Việt xin quý Thầy Cô xem thêm trong tài liệu hướng dẫn. 

Nếu muốn hiển thị text trong công thức, quý Thầy cô có thể dùng như sau:  

CODE: $latex \text{Xet ham} f(x) = x^2 + \log x \text{ trong do x la so thuc} $ 

Sẽ cho ra kết quả: . Tuy nhiên, 

ñiều này có thể tránh bằng cách viết phần text bên ngoài công thức. Như trong ví dụ trên ta có thể 

viết Xét hàm $latex f(x) = x^2 + \log x $ trong ñó x là số thực. 

7. Trị tuyệt ñối: :  

Quý Thầy Cô dùng dấu | có trên bàn phím, (cùng phím với dấu \, bấm là Shift + \ ): |a| 

CODE: $latex |a| $ 

Ta dùng thêm thẻ  (\left| ) ñể có giá trị tuyệt ñối phủ toàn bộ phân số:  

CODE: $latex \Large \left| \frac{a}{b} \right|$ 

8. Vô cùng:  

CODE: $latex \infty $ 

9. Số phức liên hợp:  

CODE: $latex \overline{a+ib} $ 

10. Viết ma trận: 

1 1 1

2 2 1

3 2 2

 
 
 
 
 

 

CODE: 

$latex \left ( \begin{array} {ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{array} \right ) $ 

Trong ñó:  

thẻ \left ñể canh trái cột ñầu tiên, thẻ \right ở cuối  ñể canh phải cột cuối cùng. {ccc} báo 

ma trận này có 3 cột, giữa các cột ngăn cách bằng dấu &, kết thúc 1 dòng bằng \\ (thẻ ngắt dòng) 
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11. Các ký hiệu ñặc biệt: 

STT Tên ký hiệu Ký hiệu ðoạn mã 

1  Dấu nhân  $latex\times $ 

2  Tích tensor  $latex\otimes $ 

3  Tổng trực tiếp  $latex\oplus $ 

4  Hiệu trực tiếp  $latex \ominus $ 

5  Phép giao ,  $latex \cap $, $latex \vee $ 

6  Phép hợp  ,  $latex \cup $, $latex \wedge $ 

7  ðạo hàm  $latex \partial $ 

8  Tồn tại  $latex \exists $ 

9  Napla  $latex \nabla $ 

10  Xoắn  $latex \S $ 

 

12. Các chữ cái Hy Lạp: 

STT Tên ký hiệu Ký hiệu ðoạn mã 

1  Alpha  $latex \alpha$ 

2  Beta  $latex \beta$ 

3  Gamma  $latex \gamma$ 

4  Delta  $latex \delta$ 

5  Epsilon  $latex \epsilon$ 

6  Varepsilon  $latex \varepsilon$ 

7  Zeta  $latex \zeta$ 

8  Eta  $latex \eta$ 

9  Theta  $latex \theta$ 

10  Vartheta  $latex \vartheta$ 

11  Iota  $latex \iota$ 

12  Kappa  $latex \kappa$ 
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13  Lambda  $latex \lambda$ 

14  Mu  $latex \mu$ 

15  Nu  $latex \nu$ 

16  Xi  $latex \xi$ 

17  Pi  $latex \pi$ 

18  Varpi  $latex \varpi$ 

19  Rho  $latex \rho$ 

20  Varho  $latex \varrho$ 

21  Sigma  $latex \sigma$ 

22  Varsigma  $latex \varsigma$ 

23  Tau  $latex \tau$ 

24  Upsilon  $latex \upsilon$ 

25  Phi  $latex \phi$ 

26  Varphi  $latex \varphi$ 

27  Chi  $latex \chi$ 

28  Psi  $latex \psi$ 

29  Omega  $latex \omega$ 

———– 

Ví dụ mở rộng: 

1. ðoạn code:  

$latex i\hbar\frac{\partial}{\partialt}\left|\Psi(t)\right>=H\left|\Psi(t)\right> $  

Sẽ Cho kết quả là :  

2. ðoạn code:  

$latex \int_{0}^{1}\frac{x^{4}\left(1-x\right)^{4}}{1+x^{2}}dx = \frac{22}{7} - \pi $ 

Sẽ cho kết quả là: 
4 41

20

(1 ) 22

1 7

x x
dx

x
π

−
= −

+∫  

 

Bài viết ñược sự hỗ trợ của ban quản trị trang web thunhan.wordpress.com 


