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PHẦN I 

TÓM TẮT KIỀN THỨC VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

 

I. CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Căn bậc hai: 

• Với a ≥ 0; a  được gọi là căn bậc hai số học của a. 

2

0x
a x

a x


=  

=
 

• 0 a b a b     . 

• A  xác định (hay có nghĩa)  A ≥ 0. 

• 
2 0

0.

A A
A A

A A


= = 

− 

nÕu

nÕu  

2. Các phép biến đổi căn thức bậc hai: 

• =  A B A B A B. . ( 0, 0).  

• ( )
2

2 ( 0).A A A A= =    

• =  
A A

A B
B B

( 0, 0). 

• 
2 0; 0

0; 0.

A B A B
A B A B

A B A B

  
= = 

−  

nÕu

nÕu 
 

• 

2

2

0; 0

0; 0.

A B A B
A B

A B A B

  
= 

−  

nÕu

nÕu
 

• 
1

( 0; 0).
A

AB AB B
B B
=     

• 
A A B

(B 0)
BB

=   

• 
( )

( )

( )
( )2

2 2
2

C A B C A BC
A 0;A B

A BA B A B

= =  
− −

 

• 
( )

( ) ( )

( )
( )2 2

C A B C A BC
A 0;B 0;A B

A BA B A B

= =   
− −

 

3. Căn bậc ba: 

• Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3= a. 

• Mọi số a đều có duy nhất một căn bậc ba. 
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• A B A B3 3    • A B A B3 33 . .=  • Với B  0 ta có: 
A A

B B

3
3

3
=  

 

 

 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: 

a) 125 4 45 3 20 80− + −     b) 
1 1 3 4 1

2 200 :
2 2 2 5 8

 
− + 

 
 

c) ( )
2

6 5 120+ −      d) − + +11 6 2 11 6 2   

e) 
1 1

3 2 3 2
+

− +
     f) ( )

21
2 3

2 3
+ +

+
 

g) 
15 12 1

5 2 2 3

−
−

− −
    h) 

6 28 1
252

27 2 4
+ −

−
 

i) ( ) ( )
2

2 3 3 2 3 24+ − −    k) 
1 4

3 20 20
5 5 3

− +
+

 

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:  

a) 2 3 48 108 3A x x x x= − + +  (x   0)   

b) 
5x 16x

B 9x
4x

= − +  (x 0)         

c) 
x y 2y 4x

C
2x y y

−
= + −

+
 (x > 0, y > 0) 

d) D = 2 4
9

x
x x− +   (x ≥ 0)        

e) E = 
( )

2

x y 4 xy

x y

− +

+
 (x > 0, y > 0) 

f) F = x x x x23 6 9 ( 3)+ + − +    

Bài 3: Chứng minh các đẳng thức sau: 

 a) ( ) ( )
2

2 2 3 2 1 2 2 2 6 9− + + − =    b) 2 3 2 3 6+ + − =  
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 c) 

( ) ( )
2 2

4 4
8

2 5 2 5

− =

− +

   

Bài 4: Giải các phương trình sau: 

a. x x x1 4 4 25 25 2 0− + − − − + =  

b. x x x x2 22 6 12 7 0− + − + =  

c. x x x x2( 1)( 4) 3 5 2 6+ + − + + =  

Bài 5: Cho biểu thức:  
1 1 2

: ; 0, 1
11 1

x
N x x

xx x x x

   
= − +       −− − +  

 

a) Rút gọn biểu thức N. 

b) Tìm tất cả các giá trị của x để N > 0 (N < 0). 

c) Tính giá trị của N khi 3 2x x= + . 

Bài 6: Cho biểu thức:  
( )2 2 11 1

: ; 0, 1
1

x xx x x x
P x x

xx x x x

− + − +
= −     −− + 

 

a) Rút gọn biểu thức P.    

b) Tìm giá trị của x để P nhận giá trị nguyên. 

Bài 7: Cho biểu thức:  
( )

2

2 2 2
: ; 0, 1

1 2 1 1

x x
M x x

x x x x

 − +
= −    − + + − 

 

a) Rút gọn biểu thức M.   

b) Tìm x để 
1

2
M = . 

c) Tìm giá trị lớn nhất của M và giá trị tương ứng của x. 

Bài 8: Cho biểu thức:  
+ +

= − +
− +

x x x x
Q

x x x

2 2
1

1
;  x > 0. 

 a) Rút gọn biểu thức Q.   

 b) Tìm x để Q = 2.   

 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của Q. 

II. CHƯƠNG II:  HÀM SỐ BẬC NHẤT 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
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1. Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b với a, b cho trước 

và a ≠ 0. 

2. Tính chất: Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và 

đồng biến trên R khi a > 0; nghịch biến trên R khi a < 0. 

3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có 

tung độ bằng b (b gọi là tung độ gốc) và song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0; 

trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0. 

4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 

Cho hai đường thẳng (d): y = ax + b (a ≠ 0) và (d’): y = a’x + b’ (a’ ≠ 0): 

a a
d d

b b
( ) ( )

 =
   

  ;  
a a

d d
b b

( ) ( )
 =

   =
 

(d) cắt (d)  a  a  ;  d d a a( ) ( ) . 1 ⊥  = −  

5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠0) 

- Đường thẳng y = ax + b (a ≠0) có hệ số góc là a. 

- Gọi  là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ≠0) và trục Ox: tanα = a. 

    • a > 0 thì α < 900   • a < 0 thì α > 900  

  - Các đường thẳng có cùng hệ số góc thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Cho hàm số y = 
4

3
x  + 4 

a) Vẽ đồ thị hàm số. 

b) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị trên với các trục Ox và Oy. Tính diện 

tích tam giác OAB. (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm). 

c) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đồ thị trên. 

Bài 2: Cho hai hàm số y = x – 3 (d1) và y = 3 – x (d2).  

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.  

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A. 

c) Tìm giá trị của m để đồ thị của ba hàm số (d3): y = (2m + 1)x – m + 5 và (d1); 

(d2) đồng quy. 

Bài 3: a) Tìm m để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 

3. 

b) Cho hàm số y = (2m – 1)x + m –1. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ. 

Bài 4: a) Chứng tỏ rằng họ đường thẳng (d): y = (m – 1)x + m luôn đi qua điểm  
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A(–1; 1) với mọi giá trị của m. 

b) Chứng minh rằng họ đường thẳng (d): y = mx + 2m + 1 luôn luôn đi qua một 

điểm cố định với mọi m. 

Bài 5: a) Cho hai đường thẳng: y = (m – 3)x + 3 (d1) và y = – x + m (d2). Tìm m để (d1) 

song song (d2). 

b) Cho hai đường thẳng: y = kx + m – 2 (d3) và y = (5 – k)x + 4 – m (d4). Tìm k và 

m để (d3) và (d4) trùng nhau.  

c) Cho hai đường thẳng: y = 2x + 3 (d5) và y = (2k + 1)x – 3 (d6). Tìm k để (d5) và 

(d6) cắt nhau.  

d) Cho hai đường thẳng:  y = mx – m + 2 (d7) và y = (m – 3)x  + m (d8). Tìm m để 

(d7) và (d8) cắt nhau tại một điểm trên trục tung.  

Bài 6: Cho đường thẳng = + +y m x m( 1) . 

a) Xác định m để đường thẳng đi qua gốc toạ độ. 

b) Xác định m để đường thẳng song song với đường thẳng ( )y x3 1 4= + + . 

Bài 7:  Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của nó là đường thẳng:  

a) Đi qua gốc toạ độ và đi qua điểm A(2; 4).   

b) Có hệ số góc a 2= −  và đi qua điểm M(–3; 2) . 

c) Song song với đường thẳng y = 5x – 1 và đi qua N(3; –1). 

d) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 

bằng –3. 

Bài 8: Cho 3 điểm A(1; –2), B(–4; 3), C (5; –6). Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. 

Bài 9: a) Cho (d): y = mx + 2 – m. Tìm m để khoảng cách từ O đến đường thẳng (d) đạt 

giá trị lớn nhất.. 

b) Xác định m để khoảng cách từ điểm A( 3 ; 1 ) đến đường thẳng (d’):  

x + ( m – 1)y + m = 0 là lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. 

III. CHƯƠNG III-HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

A. TÓM TẰT LÝ THUYẾT 

1. Dạng tổng quát:  

2. Số nghiệm: 

 + Nếu  thì hệ phương trình (I) có duy nhất một nghiệm. 

 + Nếu  thì hệ phương trình (I) vô số nghiệm. 

 + Nếu  thì hệ phương trình (I) vô nghiệm. 

2. Phương pháp giải 
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Ví dụ: Giải hệ phương trình 
x 5y 7

3x 2y 4

+ =


− =
 

  

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Cho một số có 2 chữ số. Nếu đổi chổ 2 chữ số của nó thì được một số lớn hơn số 

đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho? 

Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m, 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng 

là 20m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường. 

Bài 3: Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 130 km và gặp nhau sau 

2 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết xe đi từ B có vận tốc nhanh hơn xe đi từ A là 5 km/h. 

Bài 4: Một canô xuôi dòng 108 km, rồi ngược dòng 63 km, mất 7 giờ. Lần thứ hai, canô 

đó xuôi dòng 81 km rồi ngược dòng 84 km cũng mất 7 giờ. Tính vận tốc dòng nước, vận 

tốc thực của canô. 

Bài 5: Hai người cùng làm một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong công việc. Nếu 

người thứ nhất làm trong 4 giờ, người thứ hai làm trong 3 giờ thì đựơc 50% công việc. 

Hỏi mỗi người làm một mình trong mấy giờ thì xong công việc? 

Bài 6: Giải các hệ phương trình sau 

4x 5y 3 7x 2y 1 3x y 5 3x 5y 1
a) b) c) d)

x 3y 5 3x y 6 5x 2y 28 2x y 8

1 2
23x 2y 10

2x 5y 7 x 3y 0 x 2 y 1
e) f ) g) h)1

2x 3y 1 2 3x y 1 3x 2y 1 3 12
x 2 y 1

+ = − = − = + =   
   

− = + = + = − = −   


+ =+ = + = − = − −   

   
− = − + = + = +   − =

 − −

 

Phương pháp cộng đại số 

x 5y 7 3x 15y 21

3x 2y 4 3x 2y 4

17y 17 y 1

3x 2y 4 x 2

+ = + = 
 

− = − = 

= = 
  

− = = 

 

Phương pháp thế 

( )

x 7 5yx 5y 7

3 7 5y 2y 43x 2y 4

x 7 5y x 7 5y x 2

21 17y 4 y 1 y 1

= −+ = 
 

− − =− =  

= − = − =  
    

− = = =  
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IV. CHƯƠNG IV: HÀM SỐ y = ax2 (a  0). PHƯƠNG TRINH BẬC HAI MỘT ẨN 

HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

A. TÒM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Tính chất của hàm số y = ax2 (a  0)                                                                    

 - Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0 và bằng 0 khi x = 

0    

 - Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0 và bằng 0 khi x = 

0          

2.  Đồ thị hàm số y = ax2 (a   0) là một parabol có đỉnh là điểm O(0 ; 0), nhận Oy là trục 

đối xứng.                                                                                                                                                       

- Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành và nhận điểm O(0 ; 0) là điểm thấp 

nhất                                     - Nếu  a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành và 

nhận điểm O(0 ; 0) là điểm cao nhất  

     

  a > 0     a < 0 

3. Xác định phương trình đồ thị hàm số y = ax2 biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(xA ; 

yA) 

→ Cách giải:  

• Vì đồ thị hàm số y = ax2 biết đi qua điểm A(xA; yA) nên ta có: → Giải tìm 

a. 

• Kết luận. 

4. Sự tương giao của Parabol (P): y = ax2 và đường thẳng (D): y = kx + b 

→ Cách giải:  

1) Phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (P): ax2 – kx – b = 0 (1) 

2) Tính Δ = (-k)2 – 4a.(-b) 

• (D) và (P) không cắt nhau (không điểm chung)  (1) vô nghiệm  Δ < 0 

• (D) và (P) tiếp xúc nhau (có 1 điểm chung)  (1) có nghiệm kép  Δ = 0 

• (D) và (P) cắt nhau tại 2 điểm (có 2 điểm chung)  (1) có 2 nghiệm phân biệt  

Δ > 0 

• (D) và (P) giao nhau (có điểm chung)  (1) có nghiệm  Δ ≥ 0 

5. Phương trình bậc hai một ẩn: ax2 + bx + c = 0 (a  0) 

→ Cách giải:  



TÀI LIỆUÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 - HỘI ĐỐNG BỘ MÔN TOÁN  PGD&ĐT THÀNH PHỐ BÀ RỊA BIÊN SOẠN 9 

1) Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có 2 nghiệm: ;  

2) Nếu a - b + c = 0 thì phương trình có 2 nghiệm: ;  

3) Tính Δ hoặc Δ’ 

Δ = b2 – 4ac Δ’ = b’2 – ac (với  ) 

• Nếu Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm 

• Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm 

kép  

• Nếu Δ > 0 thì phương trình có 2 nghiệm 

phân biệt: 

;  

• Nếu Δ’ < 0 thì phương trình vô nghiệm 

• Nếu Δ’ = 0 thì phương trình có nghiệm 

kép  

• Nếu Δ’ > 0 thì phương trình có 2 nghiệm 

phân biệt: 

;  

 + Chú ý: Nếu phương trình bậc hai ax2  + bx + c = 0 có a.c < 0 thì phương trình 

luôn có hai nghiệm trái dấu.  

6. Hệ thức Vi-ét: Nếu phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm x1, x2 

(Δ ≥ 0) thì   

7. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng: Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì 

hai số đó là nghiệm của phương trình . Điều kiện để có 2 số đó là 

  

8. Phương trình trùng phương: ax4 + bx2 + c = 0 (a  0) (1) 

→ Cách giải:  

1) Đặt t = x2 (t  0) thì phương trình (1) trở thành: at2 + bt + c = 0 (2)  

2) Giải phương trình (2) theo ẩn t → Nhận nghiệm không âm  

3) Với mỗi t nhận được, giải:  

4) Kết luận. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Cho ( ) 2:P y x= và (d): y = 3 – 2x 

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d). 
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c) Trên (P) lấy hai điểm A và B có hoành độ lần lượt là 1 và 3. Hãy viết 

phương trình đường thẳng (d) đi qua A và B. 

Bài 2: Cho ( ) 2:P y ax=  

 a) Xác định a để hàm số đi qua A(1;1). 

 b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A và cắt trục Ox tại điểm M có hoành 

độ m (m1).  

 c) Với a tìm được, tìm giá trị của m để (d) và (P) chỉ có một điểm chung. 

Bài 3: Cho ( ) 2:P y x=  và ( ) : 2d y x m= + . Tìm m để (P) và (d)  

  a) Cắt nhau tại hai điểm phân biệt 

b) Tiếp xúc nhau 

c) Không có điểm chung 

Bài 4: Giải phương trình 

a) 23 2 0x x+ =   b) 21
8 0

2
x− + =   c) 2 3 10 0x x+ − =  

d) ( )22 2 1 1 2 2 0x x+ − + − =    e) 2 11 30 0x x− + =  

 a) 4 27 12 0x x− + =     b) ( )( )( )( )1 2 3 4 0x x x x+ + + + =  

 c) 4 3 0x x− + =     d) 2 5 2 6 0x x− − − + =  

 e) 2 22 8 3 2 4 5 12x x x x− − − − =    f) 3 14 2x x− + =  

 g) 
( ) ( )2

2 1 4
0

4 2 2

x

x x x x x

−
− + =

− − +
  h) 2

2

1 1
4,5 7 0x x

x x

 
+ − + + = 

 
 

Bài 5: Cho phương trình 25 2 2 1 0x x m+ − − =  

 a) Giải phương trình khi m = 1 

 b) Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó. 

Bài 6: Cho phương trình 2 3 0x mx+ + =  

 a) Giải phương trình với m = -4 

 b) Tìm m để phương trình có nghiệm 

 c) Tìm m để phương trình có nghiệm bằng 3, tìm nghiệm còn lại. 

Bài 7: Cho phương trình ( )2 21 2 0x m x m m− − − + − =  

 a) Giải phương trình khi m = -1 

 b) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu 

 c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho 2 2

1 2S x x= +  đạt giá trị nhỏ nhất 
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Bài 8: Cho phương trình 2 3 0x mx m+ + + =  

 a) Giải phương trình với m = -2 

 b) Tính 2 2 3 3

1 2 1 2;x x x x+ +  theo m 

 c) Xác định giá trị của m để 2 2

1 2 10x x+ =  

 d) Tìm m để 
1 22 3 5x x+ =  

 e) Tìm m để phương trình có nghiệm 3x = − . Tính nghiệm còn lại 

 f) Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng dương 

Bài 9: Cho phương trình bậc hai  

 a) Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt 

 b) Lập phương trình nhận hai số ( ) ( )1 2;x x + +  làm nghiệm 

 c) Lập phương trình nhận hai số 
1 2

1 1
;

x x
 làm nghiệm 

Bài 10: Tìm giá trị của m để phương trình  có 2 

nghiệm  sao cho   

Bài 11: Cho parabol  và đường thẳng  

a) Vẽ (P). 

b) Với m = 1, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P). 

c) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho 

. 

Bài 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho (P):  

a) Vẽ đồ thị của (P). 

b) Gọi A(x1; y1) và B(x2; y2) là hoành độ giao điểm của (P) và (d): y = x – 4. Chứng minh:  

 

Bài 13: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280m, người ta làm một lối đi xung quanh 

vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2m, diện tích còn lại 4256m2 . Tình các kích thước của 

vườn 

Bài 14: Một tam giác vuông có chu vi 30m, cạnh huyền là 13m. Tính các cạnh góc vuông 

của tam giác.  

Bài 15: Một ô tô đi từ A đền B dài 120km trong một thời gian dự định. Sau khi đi được 

nửa quãng đường xe tăng vận tốc thêm 10km/h nên đến B sớm hơn dự định 12 phút. Tính 

vận tốc dự định. 
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Bài 16: Hai ca nô cùng khởi hành từ hai bến A và B cách nhau 85km và đi ngược chiều 

nhau và gặp nhau sau 1 giờ 40 phút. Vận tốc ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô ngược 

dòng là 9km/h. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.  

Bài 17: Cho một số gồm hai chữ số. Tìm số đó biết rằng tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn 

số đó 6 lần và thêm 25 vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại 

của số đã cho. 

Bài 18: Dân số một khu phố trong 2 năm tăng từ 30 ngàn nười đến 32448 người. Hỏi 

trung bình hàng năm dân số khu phố đó tăng bao nhiêu phần trăm.  

Bài 19: Hai công nhân làm chung một công vệc thì hoàn thành trong 4 ngày. Khi làm 

người thứ nhất làm một nửa công việc, sau đó người thứ hai làm tiếp nửa còn lại thì toàn 

bộ công việc hoàn thành trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người làm hoàn thành 

công việc trong bao nhiêu ngày? 

Bài 20: Một phân xưởng theo kế hoạch phải dệt 3000 tấm thảm. Trong 8 ngày đầu họ đã 

thực hiện được đúng kế hoạch, những ngày còn lại họ đã dệt vượt mức mỗi ngày 10 tấm, 

nên đã hoàn thành kế hoạch trước kế hoạch 2 ngày. Hỏi theoke61 hoạch mỗi ngày phân 

xưởng phải dệt bao nhiêu tấm? 

Bài 21: Trong 1 phòng có 70 người dự họp được sắp xếp ngồi đều các dãy ghế .Nếu bớt 

di 2 dãy thì mỗi dãy còn lại phải xếp thêm 4 người thì mới đủ chỗ ngồi.Hỏi lúc đầu phòng 

họp có mấy dãy ghế và mỗi dãy xếp dược bao nhiêu người? 

V. HÌNH HỌC 

A.  NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ 

Chủ đề 1: Nhận biết hình, tìm điều kiện của một hình. 

Chủ đề 2: Chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một 

đường tròn.  

Chủ đề 3: Chứng minh các điểm thẳng hàng, các đường đồng quy.  

Chủ đề 4: Chứng minh điểm cố định.  

Chủ đề 5: Chứng minh hai tam giác đồng dạng và chứng minh đẳng thức hình học. 

Chủ đề 6: Các bài toán về tính số đo góc và số đo diện tích.  

Chủ đề 7: Toán quỹ tích. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG THEO CHUYÊN ĐỀ 

Chủ đề 1: Nhận biết hình, tìm điều kiện của một hình. 

Bài 1: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). D và E lần lượt là điểm chính giữa 

của các cung AB và AC. DE cắt AB ở I và cắt AC ở L. Chứng minh: 

a) DI = IL = LE. 

b) Tứ giác BCED là hình chữ nhật.  

c) Tứ giác ADOE là hình thoi và tính các góc của hình này.  

Bài 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có các đường chéo vuông góc với nhau tại 

I. 

a) Chứng minh rằng nếu từ I ta hạ đường vuông góc xuống một cạnh của tứ giác thì 

đường vuông góc này qua trung điểm của cạnh đối diện của cạnh đó. 
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b) Gọi M, N, R, S là trung điểm của các cạnh của tứ giác đã cho. Chứng minh MNRS 

là hình chữ nhật.  

c) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật này đi qua chân các đường vuông 

góc hạ từ I xuống các cạnh của tứ giác.  

Chủ đề 2: Chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một 

đường  

Bài 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A, B. Các tiếp tuyến tại A của (O), 

(O’) cắt (O’), (O) lần lượt tại các điểm E, F. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  

EAF. 

a) Chứng minh tứ giác AOO’I là hình bình hành và OO’//BI. 

b) Chứng minh 4 điểm O, B, I, O’ cùng thuộc một đường tròn. 

c) Kéo dài AB về phía B một đoạn CB =AB. Chứng minh tứ giác AECF nội tiếp.  

Bài 2: Cho tam giác ABC. Hai đường cao BE và CF cắt cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối 

xứng của H qua trung điểm M của BC. 

a) Chứng minh tứ giác ABDC nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn đó. 

b) Đường thẳng DH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I. Chứng minh rằng 5 điểm 

A, I, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn. 

Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Tia OA cắt đường tròn (O’) 

tại C, tia O’A cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh rằng: 

a) Tứ giác OO’CD nội tiếp. 

b) Tứ giác OBO’C nội tiếp, từ đó suy ra 5 điểm O, O’, B, C, D cùng nằm trên một 

đường tròn.  

Bài 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD 

cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh rằng: 

a) Các tứ giác ABEF, DCEF nội tiếp được. 

b) Tia CA là tia phân giác của góc BCF. 

c) Tứ giác BCMF nội tiếp được. 

Bài 5: Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) ta vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với 

đường tròn. Trên cung hỏ AB lấy một điểm C. Vẽ CD vuông góc với AB, CE vuông góc 

với MA, CF vuông góc với MB. Gọi I là giao điểm của AC và DE, K là giao điểm của BC 

và DF. Chứng minh rằng:  

a) Các tứ giác AECD, BFCD nội tiếp được. 

b) CD2 =CE.CF. 

c) IK//AB. 

Bài 6: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Từ A vẽ tiếp xy với đường tròn. Vẽ 

hai đường cao BD và CE của tam giác ABC. 

a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn. 

b) Chứng minh xy//DE, từ đó suy ra OA vuông góc với DE. 

Bài 7: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Trên cung nhỏ AB lấy một điểm 

M. Đường thẳng qua A song song với BM cắt CM tại N. 

a) Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác đều. 

b) Chứng minh MA+MB=MC. 
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c) Gọi D là giao điểm của AB và CM. Chứng minh 
1 1 1

AM MB MD
+ = .  

Bài 8: Cho 3 điểm A, B, C cố định với B nằm giữa A và C. Một đường tròn (O) thay đổi 

đi qua B và C. Vẽ đường kính MN vuông góc với BC tại D (M nằm trên cung nhỏ BC). 

Tia AN cắt đường tròn (O) tại một điểm thứ hai là F. Hai dây BC và MF cắt nhau tại E. 

Chứng minh rằng:  

a) Tứ giác DEFN nội tiếp. 

b) AD.AE=AF.AN. 

c) Đường thẳng MF đi qua một điểm cố định. 

Bài 9:  Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O, R)  vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với 

đường tròn . Gọi M trung điểm của AB. Tia CM cắt đường tròn tại điểm N. Tia AN cắt 

đường tròn tại điểm D. 

a) Chứng minh MB2=MC.MN. 

b) Chứng minh AB//CD. 

c) Tìm điều kiện của điểm A để tứ giác ABDC là hình thoi. Tính diện tích của hình 

thoi đó. 

Bài 10:  Cho đường tròn O và dây AB. Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Vẽ 

đường kính MN cắt AB tại I. Gọi D là điểm thuộc dây AB. Tia MD cắt đường tròn (O) tại 

C.  

a) Chứng minh tứ giác CDIN nội tiếp. 

b) Chứng minh rằng tích MC.MD có giá trị không đổi khi D di động trên dây AB. 

c)  Gọi O’ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD. Chứng  minh 
1

'
2

MAB AO D=  . 

d) Chứng minh rằng ba điểm A, O’, N thẳng hàng và MA là tiếp tuyến của đường 

tròn ngoại tiếp tam giác ACD. 

Bài 11: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB< AC), đường cao AH. Trên đoạn thẳng HC 

lấy điểm D sao cho HD= HB. Vẽ CE vuông góc với AD (EAD). 

a) Chứng minh AHEC là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHEC. 

c) Chứng minh CH là tia phân giác của góc ACE. 

d) Tính diện tích hình giới hạn bởi các đoạn thẳng CA, CH và cung nhỏ AH của 

đường tròn nói trên, biết AC = 6cm, 030ACB = .  

Bài 12: Cho đường tròn tâm O có đường kính BC. Gọi A là một điểm thuộc cung BC 

(AB<AC). D là điểm thuộc bán kính OC. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E,  cắt 

tia BA ở F. 

a) Chứng minh tứ giác ADCF nội tiếp. 

b) Gọi M là trung điểm của EF. Chứng minh 2AME ACB= . 

c) Chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn (O). 

d) Tính diện tích hình giới hạn bởi các đoạn thẳng BC, BA và cung nhỏ AC của 

đường tròn (O)  biết BC = 8cm, 060ABC = .  
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Bài13: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB=2R. Điểm M thuộc nửa đường tròn. 

Vẽ đường tròn tâm M tiếp xúc với AB (H  là tiếp điểm). Kẻ các tiếp tuyến AC, BD  với 

đường tròn (M) (C, D tiếp điểm). 

a) Chứng minh C, M, D thẳng hàng. 

b) Chứng minh CD  là tiếp tuyến của đường tròn (O). 

c)  Tính tổng AC+BD theo R. 

d)  Tính diện tích tứ giác ABDC biết 060AOM = .  

 

Bài 14: Cho tam giác vuông cân ABC ( 090A = ), trung điểm I của cạnh BC. Xét một điểm 

D trên tia AC. Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh AB, BD, DA  tại các điểm tương 

ứng M, N, P. 

a) Chứng minh năm điểm  B, M, O, I, N cùng thuộc một đường tròn. 

b) Chứng minh ba điểm  N, I, P thẳng hàng.  

c) Gọi giao điểm của tia BO với MN, NP lần lượt là H, K. Tam giác HNK là tam giác 

gì? Vì sao? 

d)  Tìm tập hợp điểm K khi điểm D thay đổi vị trí trên tia AC.  

Chủ đề 3: Chứng minh các điểm thẳng hàng, các đường đồng quy.  

Bài 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Đường thẳng AO cắt 

đường tròn (O) và (O’) lần lượt tại C và C’. Đường thẳng AO’ cắt đường tròn (O) và (O’) 

lần lượt tại D và D’.  

a) Chứng minh C, B, D’thẳng hàng.  

b) Chứng minh tứ giác ODC’O’nội tiếp.  

c) Đường thẳng CD và đường thẳng D’C’cắt nhau tại M. Chứng minh tứ giác 

MCBC’nội tiếp.  

Bài 2: Từ một điểm C ở ngoài đường tròn (O) kẻ cát tuyến CBA. Gọi IJ là đường kính 

vuông góc với AB. Các đường thẳng CI, CJ  theo thứ tự cắt đường tròn (O) tại M, N . 

a) Chứng minh  IN, JM và AB đồng quy tại điểm D.  

b) Chứng minh các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M, N đi qua trung điểm E của 

CD.  

Bài 3: Cho hai đường tròn(O, R) và (O’, R’) tiếp xúc ngoài tại A (R>R’). Đường nối tâm 

OO’cắt đường tròn (O) và (O’) theo thứ tự tại B và C (B và C khác A). EF là dây cung 

của đường tròn (O) vuông góc với BC tại trung điểm I của BC, EC cắt đường tròn (O’) tại 

D.  

a) Tứ giác BEFClà hình gì? 

b) Chứng minh ba điểm A, D, F  thẳng hàng. 

c) CF cắt đường tròn (O’) tại G. Chứng minh 3 đường thẳng EG, DF, CI đồng quy. 

d) Chứng minh ID tiếp xúc với đường tròn (O’) . 

Bài 4: Cho đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại C. AC và BC là đường kính của 

đường tròn (O) và (O’), DE là tiếp tuyến chung ngoài (D(O), E(O’)). AD cắt BE tại 

M. 

a) Tam giác MAB là tam giác gì?  

b) Chứng minh MC là tiếp tuyến chung của (O) và (O’). 

c) Kẻ Ex, By vuông góc với AE, AB. Ex cắt By tại N. Chứng minh D, N, C thẳng 

hàng.  



TÀI LIỆUÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 - HỘI ĐỐNG BỘ MÔN TOÁN  PGD&ĐT THÀNH PHỐ BÀ RỊA BIÊN SOẠN 16 

d) Về cùng phía của nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ nửa đường tròn đường kính AB và 

OO’. Đường thẳng qua C cắt hai nửa đường tròn trên tại I, K. Chứng minh OI//AK. 

Chủ đề 4: Chứng minh điểm cố định.  

Bài 1: Cho đường tròn (O, R). Đường thẳng d cắt (O) tại A, B. C thuộc d ở ngoài (O). Từ 

điểm chính giữa P của cung lớn AB  kẻ đường kính PQ cắt AB tại D. CP cắt (O) tại điểm 

thứ hai I, AB cắt IQ tại K. 

a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp.  

b) Chứng minh CI.CP=CK.CD. 

c) Chứng minh IC là phân giác ngoài của tam giác AIB. 

d) A, B, C  cố định, (O) thay đổi nhưng vẫn luôn qua A, B. Chứng minh rằng IQ luôn 

đi qua điểm cố định. 

Bài 2: Cho tam giác đều ABC nội tiếp (O, R). M di động trên AB. N di động trên tia đối 

của tia CA sao cho BM=CN. 

a) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt (O) tại A và D. Chứng minh rằng D cố 

định.  

b) Tính góc MDN. 

c) MN cắt BC tại K. Chứng minh DK vuông góc với MN. 

Bài 3: Cho (O, R). Điểm M cố định ở ngoài đường tròn (O). Cát tuyến qua M cắt đường 

tròn (O) tại A và B. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại C. 

a) Chứng minh tứ giác OACB  nội tiếp đường tròn (gọi tâm của đường tròn là K). 

b) Chứng minh (K) đi qua hai điểm cố định là O và H khi cát tuyến MAB quay quanh 

M. 

c) CH cắt AB tại N. I là trung điểm của AB. Chứng minh MA.MB=MI.MN. 

d) Chứng minh IM.IN=IA2. 

Bài 4: Cho nửa đường tròn đường kính AB tâm O. C là điểm chính giữa cung AB. M di 

động trên cung nhỏ AC. Lấy N thuộc BM sao cho AM=BN. 

a) Chứng minh hai tam giác AMC và BCN bằng nhau. 

b) Tam giác CMN là tam giác gì? 

c) Kẻ dây AE//MC. Chứng minh tứ giác BECN là hình bình hành. 

d) Đường thẳng d đi qua N và vuông góc với BM. Chứng minh d luôn đi qua điểm cố 

định.  

Bài 5: Cho đường tròn (O, R), đường thẳng d cắt (O) tại hai điểm C và D. Điểm M tùy ý 

trên d, kẻ tiếp tuyến MA, MB. I  là trung điểm của CD. 

a) Chứng minh năm điểm M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn. 

b) Gọi H là trực tâm của tam giác MAB, tứ giác OAHB là hình gì? 

c) Khi M di động trên d. Chứng minh rằng AB luôn qua điểm cố định. 

d) Đường thẳng qua C vuông góc với OA cắt AB, AD  lần lượt tại E và K. Chứng 

minh EC=EK. 

Chủ đề 5: Chứng minh hai tam giác đồng dạng và chứng minh đẳng thức hình học. 

Bài1: Cho đường tròn (O) và dây AB, M là điểm chính giữa cung AB, C thuộc AB,  dây 

MD qua C.  

a) Chứng minh MA2=MC.MD. 

b) Chứng minh MB.BD=BC.MD. 

c) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tiếp xúc với MB tại B. 
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d) Gọi R1, R2 là bán kính các đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và ACD. Chứng 

minh R1+ R2  không đổi khi C di động trên AB.  

Bài 2: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB=2R  và một điểm M trên nửa đường 

tròn (M khác A, B). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A, B  lần 

lượt ở C và E. 

a) Chứng minh rằng CE=AC+BE. 

b) Chứng minh AC.BE=R2. 

c) Chứng minh tam giác AMB đồng dạng với tam giác COE. 

d) Xét trường hợp hai đường thẳng AB và CE cắt nhau tại F. Gọi H là hình chiếu 

vuông góc của M trên AB. 

+ Chứng minh rằng 
HA FA

HB FB
= .  

+ Chứng minh tích OH.OF không đổi khi M di động trên nửa đường tròn.  

Chủ đề 6: Các bài toán về tính số đo góc và số đo diện tích.  

Bài 1: Cho hai đường tròn (O; 3cm) và (O’; 1cm) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến 

chung ngoài BC (B(O), C(O’) . 

a) Chứng minh rằng góc O’OB bằng 600. 

b)  Tính độ dài BC. 

c)  Tính diện tích hình giới hạn bởi tiếp tuyến BC và các cung AB, AC của hai đường 

tròn. 

Bài 2: Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC=10cm, CB=40cm. Vẽ về một phía 

của AB các  nửa đường tròn có đường kính theo thứ tự là AB, AC, CB và có tâm theo thứ 

tự là O, I, K. Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn (O) ở E. Gọi M, N theo 

thứ tự là giao điểm của EA, EB với các nửa đường tròn (I), (K). 

a) Chứng minh rằng EC=MN. 

b) Chứng minh rằng MN là tiếp tuyến chung của các nửa đường tròn (I), (K). 

c) Tính độ dài MN. 

d)  Tính diện tích hình giới hạn bởi 3 nửa đường tròn.  

Bài 3: Cho đường tròn tâm O có đường kính AB=2R. E là một điểm trên đường tròn mà 

AE> EB. M là một điểm trên đoạn thẳng AE sao cho AM.AE=AO.AB. 

a) Chứng minh tam giác AOM vuông tại O. 

b)  OM cắt đường tròn (O) ở C và D. Điểm C và điểm E ở cùng một phía đối với 

AB. Chứng minh tam giác ACM đồng dạng với tam giác AEC. 

c) Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEM. 

d) Giả sử tỉ số diện tích của hai tam giác ACM và ACE là 
2

3
. Tính AC, theo R.  

Chủ đề 7: Toán quỹ tích. 

Bài 1: Cho tam giác ABC cân (AB=AC) nội tiếp trong đường tròn (O) và M là điểm di 

động trên đường tròn đó. Gọi D là hình chiếu của B trên AM và P là giao điểm của BD 

với CM. 

a) Chứng minh tam giác BPM cân. 

b)  Tìm quỹ tích của điểm D khi M di chuyển trên đường tròn (O).  

Bài 2:  Đường tròn (O; R) cắt một đường thẳng d tại hai điểm A, B. Từ một điểm M trên 

d và ở ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến MP, MQ. 
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a)  Chứng minh rằng góc QMO bằng góc QPO và đường tròn ngoại tiếp tam giác 

MPQ đi qua một điểm cố định khi M di động trên d. 

b)  Xác định vị trí của M để MQOP là hình vuông. 

c)  Tìm quỹ tích tâm các đường tròn nội tiếp tam giác MPQ khi M di động trên d. 

Bài 3: Hai đường tròn tâm O và tâm I cắt nhau tại hai điểm A và B. Đường thẳng d đi qua 

A cắt các đường tròn (O) và (I) lần lượt tại P, Q. Gọi C là giao điểm của hai đường thẳng 

PO và QI. 

a) Chứng minh rằng các tứ giác BCQP, OBCI nội tiếp. 

b) Gọi E, F  lần lượt là trung điểm của AP, AQ. K là trung điểm của EF. Khi đường 

thẳng d quay quan A thì K chuyển động trên đường nào? 

c)  Tìm vị trí của d để tam giác PQB có chu vi lớn nhất.  
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PHẦN II 

MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

I. TOÁN CHUYÊN 

A. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:  

     1.  Số học – Suy luận Logic: 

•  Bội số, ước số. Số nguyên tố. Số chính phương. Hợp số. 

•  Phương trình nghiệm nguyên. 

• Nguyên lý Dirichlet. Bất biến. Phản chứng. 

 

2. Đại số: 

• Phân thức, đa thức, hàm số: Rút gọn biểu thức hữu tỉ, chứa căn bậc hai, ba. Xác 

định tính chất đa thức, hàm số, đồ thị. 

• Phương trình, hệ phương trình: Giải các phương trình, hệ phương trình chứa một 

hoặc nhiều ẩn dạng đa – phân thức, chứa căn bậc hai, chứa giá trị tuyệt đối. Xác 

định giá trị tham số liên quan tính chất, số lượng nghiệm. 

• Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất – nhỏ nhất: Vận dụng bất đẳng thức CôSi cho hai số 

không âm, nhóm bình phương, so sánh… 

 

3. Hình học:  

• Đa giác: Chứng minh và vận dụng tính chất của tam giác, tứ giác. Tam giác đồng 

dạng, đa giác nội tiếp. So sánh diện tích. 

• Đường thẳng, đường tròn: Vị trí tương đối và quan hệ hình. 

• Các bài toán về “hình động”: Chứng minh điểm di động trên đường cố định, đường 

đi qua điểm cố định – tiếp xúc đường cố định. Cực trị hình học... 

B. Ma trận và đề:  

• Hình thức: Tự luận. 

          Cấp độ  

 

Chủ đề 

Vận dụng 

Tổng 

Cấp độ Thấp Cấp độ cao  

1. Phân thức, đa 

thức, hàm số 
- Rút gọn biểu thức hữu tỉ, 

chứa căn bậc hai, ba.  

- Xác định tính chất đa 

thức, hàm số, đồ thị. 

  

Số câu  2  2 
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Số điểm  2.0  2.0 

2. Phương trình, 

hệ phương trình 
Giải các phương trình, hệ 

phương trình chứa một 

hoặc nhiều ẩn dạng đa – 

phân thức.  

Chứa căn bậc hai, chứa giá 

trị tuyệt đối. Xác định giá 

trị tham số liên quan tính 

chất, số lượng nghiệm, … 

 

Số câu  1 1 2 

Số điểm  1.0 1.0 2.0 

3. Bất đẳng 

thức, giá trị lớn 

nhất – nhỏ nhất 

 Vận dụng bất đẳng thức 

CôSi cho hai số không âm, 

giá trị tuyệt đối, nhóm bình 

phương, so sánh,… 

 

Số câu   1 1 

Số điểm   1.0 1.0 

4. Đa giác Chứng minh và vận dụng 

tính chất của tam giác, tứ 

giác. Tam giác đồng dạng, 

đa giác nội tiếp. So sánh 

diện tích, góc, … 

  

Số câu  2  2 

Số điểm  1.5  1.5 

5. Đường thẳng, 

đường tròn 

Vị trí tương đối và quan hệ 

hình. 

  

Số câu  2  2 

Số điểm  1.5  1.5 

6. Các bài toán 

về “hình động” 

 Chứng minh điểm di động 

trên đường cố định, đường 

đi qua điểm cố định – tiếp 

xúc đường cố định.Cực trị 

hình học,... 
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Số câu   1 1 

Số điểm   1.0 1.0 

7. Bội số, ước số. 

Số nguyên tố. Số 

chính phương. 

Hợp số  

Nguyên lý 

Dirichlet 

Bội số, ước số. Số nguyên 

tố. Số chính phương. Hợp 

số hoặc. Nguyên lý 

Dirichlet. Phương trình 

nghiệm nguyên 

  

Số câu  1  1 

Số điểm  1.0  1.0 

Tổng số điểm 

8 3 11 

7.0 3.0 10.0 

 

II. TOÁN KHÔNG CHUYÊN 

A. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề hay theo chương) 

Chủ đề 1: Căn bậc hai 

Kiến thức cần đạt: 

- Hiểu được định nghĩa căn bậc hai. Điều kiện tồn tại căn bậc hai 

- Biết các tính chất và phépbiến đổi căn bậc hai 

Kĩ năng cần đạt: 

 - Có kĩ năng vận dụng các tính chất và phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức 

chứa căn bậc hai 

 - Kĩ năng tính nhanh, đúng các phép tính trên các căn bậc hai 

Chủ đề 2: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

Kiến thức cần đạt: 

 - Hiểu khái niệm và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

Kĩ năng cần đạt: 

 - Biết giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng các phương pháp 
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 - Nắm được các bước và giải được bài toán bằng cách lập hệ phương trình 

Chủ đề 3: Hàm số y = ax2 (a≠0), phương trình bậc hai một ẩn 

Kiến thức cần đạt: 

 - Hiểu được các tính chất của hàm số y = ax2 (a≠0) 

 - Hiểu khái niệm phương trình bậc hai một ẩn, hệ thức Viet và nhận dạng được 

phương trình qui về phương trình bậc hai 

Kĩ năng cần đạt: 

 - Vẽ được đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0) với hệ số bằng số 

 -  Vận dụng được công thức nghiệm để giải phương trình, vận dụng hệ thức Viet 

để  tìm tham số m khi 2 nghiệm thỏa điều kiện 

 - Giải được phương trình qui về bậc hai và giải được bài toán bằng cách lập hệ 

phương trình 

Chủ đề 4: Góc với đường tròn 

Kiến thức cần đạt: 

- Hiểu được hệ thức lượng trong  vuông - tỉ số lượng giác của góc nhọn 

 - Nắm vững hệ thức giữa các cạnh và các góc của  vuông 

 - Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo cung, góc nội tiếp 

 - Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến với dây, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài 

đường tròn 

 - Hiểu định lý về tứ giác nội tiệp 

Kĩ năng cần đạt: 

 - Vận dụng được hệ thức lượng trong vuông và  tỉ số lượng giác để giải bài tập 

 - Biết sử dụng bảng lượng giác vận dụng được các hệ thức giữa cạnh và góc của  

vuông  khi giải bài tập  

- Vận dụng được kiến thức về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và 

dây, góc có đỉnh trong và ngoài đường tròn 

 - Giải được các bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp 

B. MA TRẬN 

Hình thức kiểm tra: Tự luận 

Thời gian làm bài: 120 phút, số câu 12 
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Cấp độ 

Chủ đề 

Nhận biết, 

Thông hiểu 

Vận dụng 
Cộng 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 

Căn thức bậc 

hai 

 Vận dụng các phép 

biến đổi căn thức 

bậc hai. 

   

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

 1 

1.0 

  1 

1.0 đ = 10% 

Giải phương 

trình và hệ 

ptrình 

 Giải hệ ptrình bậc 

nhất hai ẩn, giải pt 

bậc nhất, bậc hai 

   

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

 2 

1.5 

  2 

1.5 đ = 15% 

Hàm số và đồ 

thị 

 - Vẽ đồ thị: (P) y = ax2; (d): y = ax+ b 

(a≠0) 

- Bài toán về giao điểm của (d) và (P). 

- Điểm thuộc (P) và (d). 

- Vận dụng công thức nghiệm của phương 

trình bậc hai; Sử dụng hệ thức Viet. 

  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

 2 

2.0 

 2 

2.0 đ = 20% 

Ứng dụng 

phương trình, 

hệ phương trình 

 - Tìm GTLN, GTNN,… 

- Phương trình qui về phương trình bậc hai; 

- Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ 

phương trình. 

 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

 1 

1.0 

1 

0.5 

2 

1.5 đ = 15% 

Phương trình 

(NC)-Số học 

 - Bài toán có tính chất thực tế. 

- Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ 

đưa về pt bậc nhất, pt bậc hai. 

  



TÀI LIỆUÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 - HỘI ĐỐNG BỘ MÔN TOÁN  PGD&ĐT THÀNH PHỐ BÀ RỊA BIÊN SOẠN 24 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

  1 

0.5 

 1 

0.5 đ = 5% 

Tam giác, góc 

với đường tròn 

 - Định nghĩa, định lý tứ giác nội tiếp; 

- Kĩ năng vẽ hình; 

- Vận dụng các tính chất về quan hệ góc với đường 

tròn để chứng minh; 

- Hệ thức lượng và tỉ số lượng giác trong tam giác 

vuông để chứng minh và tính; 

- Bài toán tổng hợp hình học. 

 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

 3 

3.0 

1 

0.5 

4 

3.5 đ = 35% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

 10 

9.0            90% 

2 

1.0       

10% 

11 

10 đ = 

100% 
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PHẦN III 

ĐỀ THAM KHẢO 

 

A. ĐỀ THI QUA BA NĂM GẦN NHẤT CỦA TỈNH BRVT 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2017 – 2018 

Môn thi: TOÁN 

 

Câu 1 (2,5 điểm) 

a) Giải phương trình 
2x 3x 2 0− + =   

b) Giải hệ phương trình 
2x y 3

3x 2y 8

− =


+ =
  

c) Rút gọn biểu thức 
3x 9x

A 4x
3x

= + −  (x 0)   

Câu 2 (2,0 điểm): Cho parabol 2(P) : y x=  và đường thẳng (d): y 2x m= −  (m là tham 

số) 

a) Vẽ parabol (P) 

b) Tìm tất cả các giá trị của m để (P) và (d) có một điểm chung duy nhất. 

Câu 3 (1,0 điểm): Một xưởng mỹ nghệ dự định sản xuất thủ công một lô hàng gồm 300 

cái giỏ tre. Trước khi tiến hành, xưởng được bổ sung thêm 5 công nhân, nên số giỏ tre 

phải làm của mỗi người giảm 3 cái so với dự định. Hỏi lúc dự định, xưởng có bao nhiêu 

công nhân? Biết rằng năng suất làm việc của mỗi người là như nhau. 

Câu 4 (3,0 điểm): Cho nửa đường tròn (O; R) có đường kính AB. Trên đoạn OA lấy 

điểm H (H khác O, H khác A). Qua H dựng đường thẳng vuông góc với AB, đường thẳng 

này cắt nửa đường tròn tại C. Trên cung BC lấy điểm M (M khác B, M khác C). Dựng 

CK vuông góc với AM tại K. 

a) Chứng minh tứ giác ACKH nội tiếp đường tròn. 

b) Chứng minh CHK CBM=   

c) Gọi N là giao điểm của AM và CH. Tính theo R, giá trị của biểu thức 
2P AM.AN BC= +   
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Câu 5 (1,0 điểm):  

a) Giải phương trình 

2 2x x 12x 12
6 x 0

x 1 x 1

− − 
− + = 

+ + 
  

b) Cho a, b là hai số thực tùy ý sao cho phương trình 
2 24x 4ax b 2 0+ − + =  có nghiệm 

1x ,  2x . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( )
2 1 2

1 2 1 2 1 2 2

1 2b(x x )
P x x b x x 8x x

a

+ +
= + + + − +    

Câu 6 (0,5 điểm): Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Hai tiếp 

tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại D. OD cắt BC tại E. Qua D kẻ đường 

thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt AC tại K. Đường thẳng OK cắt AB tại F. 

Tính tỉ số diện tích BEF

ABC

S

S
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B. MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

 

ĐỀ THI THỬ 1   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)    

1/ Rút gọn  M = 12 75 48− +    

2/ Giải phương trình và hệ phương trình:  

 a/  9x2 + 3x – 2 = 0 

 b/  
2x + y = 9

x - y = 24





 

Bài 2:  (1.0 điểm) 

Cho phương trình 2 2x - 2mx - (m + 4) = 0   (1),   trong đó m là tham số. 

1/  Chứng minh với mọi m phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt: 

2/  Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m để  2 2
1 2

x + x 20= . 

Bài 3:  (1.5 điểm) 

Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = ax + 3 ( a là tham số )  

1/ Vẽ parabol (P).    

2/ Chứng minh rằng (d) luôn  cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của a. 

Bài 4:  (1.5 điểm) 

Quãng đường AB dài 120 km. Hai xe máy khởi  hành cùng một lúc đi từ A đến B. 

Vận tốc của xe máy thứ nhất lớn hơn vận tốc của xe máy thứ hai là 10 km/h nên xe máy 

thứ nhất đến B trước xe máy thứ hai 1 giờ. Tính vận tóc của mỗi xe ? 

Bài 5:  (3.5 điểm) 

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến 

ADE tới đường tròn (B, C là hai tiếp điểm; D nằm giữa A và E). Gọi H là giao điểm của 

AO và BC. 
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1/ Chứng minh rằng ABOC là tứ giác nội tiếp 

2/ Chứng minh rằng AH.AO = AD.AE 

3/ Tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt AB, AC theo thứ tự tại I và K. Qua điểm O 

kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt tia AB tại P và cắt tia AC tại Q. Chứng minh 

rằng IP + KQ   PQ. 

Bài 6:  (0.5 điểm) 

Cho các số dương x,y,z thỏa mãn: 2 2 2 1.x y z+ +    CMR:  
3 3 3

1.
x y z

y z x
+ +   

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

ĐỀ THI THỬ 2   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)   1/ Giải phương trình:  3x2 – 4x – 2 = 0. 

2/ Giải hệ phương trình 




=

+ =

x - 2y 4 

2x 3y 1
 

3/ Rút gọn biểu thức:  P = (4 2 8 2). 2 8− + −  

Bài 2:  (1.0 điểm)  Cho phương trình:  − + + − =2x 2(m 1)x m 4 0 (1) (m là tham số) 

1/ Chứng tỏ rằng, với mọi giá trị của m phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. 

2/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Chứng minh rằng biểu thức   

= − + −1 2 2 1B x (1 x ) x (1 x )  không phụ thuộc vào m. 

Bài 3:  (1.5 điểm) 

Cho parabol (P): y=
2x

2
và đường thẳng (d): y= mx – m  (m là tham số) 

1/ Vẽ parabol (P)  

2/ Tìm m để đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) 

Bài 4:  (1.5 điểm) 

Hai bến sông cách nhau 15 km. Thơì gian một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến 

B, tại bến B nghỉ 20 phút rồi ngược dòng từ  bến B trở về bến A tổng cộng là 3 giờ. Tính 

vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h. 

Bài 5:  (3.5 điểm) 

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng  

AO ( C khác A và C khác O ). Đường thẳng đi qua điểm C và vuông góc với AO cắt nửa 

đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy  điểm M ( với M khác B và M khác D). Tiếp 

tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của 

AM và CD. 

1/ Chứng minh : BCFM là tứ giác nội tiếp đường tròn. 
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2/ Chứng minh EM = EF 

3/ Gọi  I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh D, I, B thẳng 

hàng; từ đó suy ra góc ABI có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD. 

Bài 6:  (0.5 điểm)   

    Cho ba số a,b,c thỏa mãn: a > b > c > 0.   CMR:  
b c

a c a ca b a b


+ − −+ − −
.  

----------Hết-------- 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

 

ĐỀ THI THỬ 3  (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)  

1/ Cho hai số :  b1 = 1 + 2   ;  b2 = 1 - 2 . Tính tích:  b1 . b2  

2/ Giải hệ phương trình   
2 1

2 3

x y

x y





+ =

− = −
 

3/ Giải phương trình:   3 9 0x x− =  

Bài 2:  (1.0 điểm)    Cho phương trình   x2 – mx + 2(m – 2) = 0  

1/  Giải phương trình khi m = 2 

2/ Tìm m để phương trính có hai nghiệm x1; x2  thỏa mãn:  2x1 + 3x2 = 5 

Bài 3:  (1.5 điểm)  

Cho hàm số  y = x2  có đồ thị là (P) và đường thẳng (d):  y = x + 2 

 1/  Vẽ (P) và  (d) trên cùng một hệ trục toạ độ  

 2/  Bằng phép tính hãy tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) 

Bài 4:  (1.5 điểm)  
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Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy một mình 

cho đầy bể thì vòi thứ hai cần nhiều hơn vòi thứ nhất là 5 giờ. Tính thời gian để mỗi vòi 

chảy một mình đầy bể.  

Bài 5:  (3.5 điểm)  

Cho đường tròn (O; R) và một đường thẳng (d) cố định, (d) và đường tròn  

(O; R) không giao nhau. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến đường thẳng (d), M 

là một điểm thay đổi trên (d) (M không trùng với H). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB 

với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Dây cung AB cắt OH tại I. 

1/  Chứng minh:  5 điểm A, O, B, H, M cùng nằm trên một đường tròn. 

2/  Chứng minh:  IH.IO = IA.IB 

3/  Chứng minh:  Khi M thay đổi trên (d) thì tích IA.IB không đổi. 

Bài 6: (0.5 điểm)  

Cho hai số x,y thỏa mãn: x > y và  xy = 1.  CMR:   
2 2

2 2 0.
x y

x y

+
− 

−
 

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

         ĐỀ THI THỬ 4   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)  

1/ Rút gọn biểu thức  
33

27 5 12 2 3
11

M = + − +  

2/ Giải hệ phương trình  
3 7

2 3 0

x y

x y





+ =

− =
  

3/ Giải phương trình   2x2 – 3x – 2 = 0 

Bài 2:  (1.0 điểm)  

Cho phương trình : 2x - mx - x - m - 3 = 0    (m là tham số). 

1/ Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt 
1 2

x ;x với mọi giá 

trị của m  

2/ Tìm giá trị của m để biểu thức 2 2
1 2 1 2 1 2

P = x + x - x x + 3x + 3x đạt giá trị nhỏ 

nhất.  

Bài 3:  (1.5 điểm)    

Cho parabol (P): 21

2
y x=  (P)  và  đường thẳng (d):  y = x + m  (m là tham số) 

1/  Vẽ parabol (P)  

2/ Xác định m để (P) và (d) : Không có điểm chung  

Bài 4:  (1.5 điểm) 

Một  ô tô đi từ A đến B cách nhau 150 km và trở về cả thảy hết 5 giờ, biết vận tốc 

lúc về hơn vận tốc lúc đi là 25 km/h. Tính vận tốc lúc đi của ô tô. 

Bài 5:  (3.5 điểm) 
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Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến MAB không đi qua tâm O (A 

nằm giữa hai điểm M và B) và các tiếp tuyến MC, MD (C, D là tiếp điểm). Gọi H là giao 

điểm của OM và CD. 

1/ Chứng mimh:  Tứ giác MCOD nội tiếp. 

2/ Chứng mimh:   MC2 = MA.MB. 

3/ Chứng mimh:  Tứ giác AHOB nội tiếp. 

Bài 6:  (0.5 điểm) 

        Cho tam giác ABC có các cạnh thỏa mãn:  .a b c    CMR:   ( )
2

9 .a b c bc+ +   

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 5   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)  

1/  Rút gọn ( )2 9 3 36 :4A= +  

2/ Giải hệ phương trình:   
2 3 1

5 3 13

x y

x y





+ =

− =
 

3/ Giải phương trình:   x3 – 4x = 0 

Bài 2:  (1.5 điểm)  

1/ Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2y x= −  và đường thẳng (d): 2 3y x= − −  trên cùng 

một hệ trục toạ độ. 

2/  Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (d) ở câu trên bằng phép tính. 

Bài 3:  (1.0 điểm) Cho phương trình − − =2x x 2m 0      (với m là tham số) 

1/ Giải phương trình với m = 1. 

2/ Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt 
1 2x ; x thỏa mãn  

+ =2
1 1 2x x x 2 . 

Bài 4:  (1.5 điểm) 

Một lớp học có 40 học sinh được sắp xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu 

bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm môt học sinh. Tính số ghế băng ban 

đầu. 

Bài 5:  (3.5 điểm)  

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ các 

đường cao BM và CN của tam giác ABC. Tiếp tuyến tại A với đường tròn tâm O cắt 

đường thẳng BC tại H. 

1/  Chứng minh:  Tứ giác BNMC nội tiếp được trong một đường tròn. 
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2/  Chứng minh:   HB.HC = HA2. 

3/  Chứng minh:   OA ⊥MN. 

Bài 6:  (0.5 điểm)  

Tìm m để phương trình ẩn x sau đây có ba nghiệm phân biệt: 

  x3 - 2mx2 + (m2 + 1) x - m = 0  (1)         (m là tham số) 

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 6   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)  

1/ Giải phương trình:   23 2 1 0x x− − =  

2/ Giải hệ phương trình:  
5 7 3

5 4 8

x y

x y





+ =

− = −
 

3/ Rút gọn biểu thức:  
55

2 5 80 125
11

P = + − +  

Bài 2:  (1.5 điểm)  

Cho Parapol (P):  y = x2 và đường thẳng (d): y = 2(1 – m)x + 3 (với m là tham số) 

1/ Vẽ Parapol (P).  

2/ Chứng minh với mọi giá trị của m, parapol (P) và đường thẳng (d) luôn cắt nhau 

tại hai điểm phân biệt 

Bài 3:  (1.0 điểm)  

Cho phương trình : x2 – (2m+1) x + m2 + m – 1 = 0 

1/ Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m. 

2/ Chứng minh có một hệ thức giữa hai nghiệm số không phụ thuộc vào m. 

Bài 4:  (1.5 điểm)  

Một trường THCS dự định xây một sân bóng đá mi-ni hình chữ nhật có diện tích là 

720 m2. Tính chiều dài và chiều rộng sân bóng đá trên biết rằng nếu tăng chiều dài 6m và 

giảm chiều rộng 4m thì diện tích không đổi. 

Bài 5:  (3.5 điểm)  

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đương tròn 

     (B, C là tiếp điểm). 
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1/ Chứng minh:  Tứ giác ABOC nội tiếp. 

2/ Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh: Tứ giác HBOC là hình thoi. 

3/ Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại E, F và cắt BC tại K.  

               Chứng minh:  AE.AF = AK.AO. 

Bài 6:  (0.5 điểm)  

 Cho các số dương a, b, c. Chứng minh rằng:   

                
a b c

1  +  + 2
a + b b + c c + a

   

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 7   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)     

1/ Giải phương trình:   x4 – 3x2 – 4 = 0 

2/ Giải hệ phương trình:   
x y 3

3x 4y 2





− =

− =
 

3/ Rút gọn biểu thức:   P =  5 48 4 27 2 75 108− − +  

Bài 2:  (1.0 điểm) Cho phương trình x2 + (m + 1)x + m – 1 = 0.     (với m là tham số) 

1/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

2/ Với m tìm được ở câu a, hãy viết một hệ thức liên hệ giữa x1; x2 độc lập đối với m. 

Bài 3:  (1.5 điểm)     Cho Parapol (P):  y = mx2 và đường thẳng (d):  y = 2x – 5 

1/ Tìm m để (P) và (d) tiếp xúc nhau. 

2/ Với m vừa tìm được, hãy vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. 

Bài 4:  (1.5 điểm)  Lớp 9A được phân công trồng 480 cây xanh. Lớp dự định chia đều cho 

số học sinh, nhưng khi lao động có 8 bạn được giáo viên chủ nhiệm điều đi làm việc khác, 

nên mỗi bạn có mặt phải trồng thêm 3 cây mới xong. Tính số học sinh lớp 9A. 

Bài 5:  (3.5 điểm) 

Cho đường tròn tâm O bán kính R ta vẽ hai đường kính vuông góc AB và CD. Một 

dây vẽ từ A cắt đoạn CD tại P và cắt đường tròn tại M. 

 1/ Chứng minh:  Tứ giác OBMP nội tiếp được trong một đường tròn. Xác định tâm 

I của đường tròn này. 

 2/ Chứng minh:  AM.AP = OA.AB = 2R2  

 3/ Tính AM và MB khi cho R = 4cm và OP = 3cm. 
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Bài 6:  (0.5 điểm)    Cho hai số dương a, b thỏa mãn:  a + b   2 2 .  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:    P = 
1 1

a b
+ . 

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

 

ĐỀ THI THỬ 8   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)    

1/  Giải phương trình    x3 – 3x2 – 4x = 0  

2/ Giải hệ phương trình  
2x 4y 3

3x 4y 2





+ =

− =
 

3/ Rút gọn biểu thức ( ) ( )
2

A 2 3 3 3 3 3 1= − − + +   

Bài 2: (1.5 điểm)    

Cho Parapol (P): y = – x2 và đường thẳng (d): y = x – 2. 

1/  Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. 

2/  Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính 

 

Bài 3: (1.0 điểm)  Cho phương trình : ( )2 2x 2 m 3 x m 3 0+ + + + = (*) 

1/ Tìm m để PT(*) có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó. 

2/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa  x1 – x2 = 2. 

 

Bài 4: (1.5 điểm)     

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675 m2 và chu vi bằng 120m. Tìm 

chiều dài và chiều rộng của khu vườn ?  

Bài 5: (3.5 điểm)   

Từ điểm P ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến PA và PB. Qua B kẻ Bx song 

song PA nó cắt (O) tại C. Gọi E là giao điểm thứ hai của PC với (O) ; F là giao điểm của 

BE với PA. 
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 1/ Chứng minh : tứ giác PAOB nội tiếp được. 

 2/ Chứng minh : a)  PFB ∽ EFP. 

       b) FA2 = EF.EB 

 3/ Chứng minh : EF là đường trung tuyến của  AEP. 

Bài 6: (0.5 điểm)   

Tìm giá trị nhỏ nhất của  biểu thức: y = 
2

2

x x 1

x 2x 2

+ +

+ +
.  

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 9  (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)    

1/  Giải phương trình    x2 – 3x – 4 = 0  

2/ Giải hệ phương trình 
2x + y = 1

3x + 4y = -1





  

3/ Cho biết a = 2 3+  và b = 2 3− .  Tính giá trị biểu thức :  P = a + b – ab 

Bài 2: (1.0 điểm) 

Cho phương trình    x2 – 2mx – 1 = 0 (1) (với m là tham số)  

  1/ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. 

  2/ Tìm các giá trị của m để   x1
2 + x2

2 – x1x2 = 7. 

Bài 3: (1.5 điểm) 

1/ Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết Parapol (P) : y = ax2 đi qua điểm M (- 2; 
1

4
 ).  

Tìm hệ số a. 

2/ Vẽ Parapol (P) trên với giá trị a vừa tìm được (ở câu 1) 

Bài 4: (1.5 điểm) 

Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13m và chiều dài lớn hơn 

chiều rộng 7m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. 

Bài 5: (3.5 điểm) 

  Cho đường tròn (O) có đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn đó  (C khác A 

, B ). Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E, tia 

AC cắt tia BE tại điểm F.  

 1/ Chứng minh rằng FCDE là tứ giác nội tiếp đường tròn. 

 2/ Chứng minh rằng DA.DE = DB.DC. 
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 3/ Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh rằng IC là tiếp 

tuyến của đường tròn (O) . 

Bài 6: (0.5 điểm) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: (2x +1)y = x +1. 

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 10   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)    

1/  Giải phương trình    2x2 – 3x – 5 = 0  

2/ Giải hệ phương trình 
2x + 3y = -1

x - 3y = 6





  

3/ Cho biết a = 2 3 1+  và b = 2 3 1− .  Tính giá trị biểu thức :  P = a  –  b + a.b 

Bài 2:  (1.5 điểm)  Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx – 4 = 0 (1)  

1/ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 

2/ Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2  

     thỏa mãn:   ( x1 + 1 )2 + ( x2 + 1 )2 = 2  

Bài 3:  (1.5 điểm)  Cho Parapol (P) : y = ax2 ( )a 0 . 

1/ Xác định hệ số a biết Parapol (P) cắt đường thẳng (d): y = – 2x + 3 tại điểm A 

có tung độ bằng –1. 

2/ Với a vừa tìm được hãy vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.   

Bài 4:  (1.5 điểm)   

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 30 km/h. Khi đến B người 

đó nghỉ 20 phút rồi quay trở về A với vận tốc trung bình 25km/h. Tính quãng đường AB, 

biết rằng thời gian cả đi lẫn về là 5 giờ 50 phút .  

Bài 5:  (3.5 điểm) 

Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (0) , kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với 

đường tròn. Từ một điểm M trên cung nhỏ BC kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt tiếp tuyến AB và 

AC lần lượt tại P và Q. 

1/ Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp và BP + CQ = PQ 

2/ Đường thẳng AM cắt đường tròn (0) tại N. Chứng minh: AB2 = AM.AN 
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3/ Chứng minh rằng khi điểm M chuyển động trên cung nhỏ BC thì chi vi tam giác 

APQ có giá trị không thay đổi . 

Bài 6:  (0.5 điểm)   Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x 2y . 

                     Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:   
2 2x y

M
xy

+
=   

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 11   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

Bài 1:  (2.0 điểm)    

1/ Rút gọn biểu thức A = 
x 4 x 16

:
x 4 x 4 x 2

 
 
 
 

+
+

+ − +
 

2/ Giải hệ phương trình 
2x + 3y = - 1

3x - y = 4





  

Bài 2:  (1.0 điểm)  Cho phương trình ( )22 2 1 1 0x m x m+ − + − =  với m  là tham số. 

1/ Giải phương trình khi 2m= . 

2/ Tìm m  để phương trình có hai nghiệm 
1 2
,x x  thoả mãn: 

2 2
1 1 2 2

4 2 4 1x x x x+ + = . 

Bài 3:  (1.5 điểm)   Cho Parapol (P) : 21

2
y = x−   

1/ Vẽ Parapol (P)   

2/ Tìm các điểm A, B thuộc (P) có hoành độ lần lượt bằng –1 và 2. Viết phương 

trình đường thẳng AB.  

 

Bài 4:  (1.5 điểm)     

Một canô xuôi dòng từ A đến B dài 120km, rồi quay ngay trở lại A mất 11 giờ. 

Tính vận tốc thực của canô biết vận tốc dòng nước là 2km/h. 

Bài 5:  (3.5 điểm) 

 Cho đường tròn (O) và đường thẳng (d) không giao nhau với đường tròn (O). Gọi 

A là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng (d). Đường thẳng đi qua A (không đi 

qua O) cắt đường tròn (O) tại B và C (B nằm giữa A, C). Tiếp tiếp tại B và C của đường 
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tròn (O) cắt đường thẳng (d) lần lượt tại D và E. Đường thẳng BD cắt OA, CE lần lượt ở 

F và M, OE cắt AC ở N. 

1/ Chứng minh tứ giác AOCE nội tiếp. 

2/ Chứng minh AB.EN = AF.EC. 

3/ Chứng minh A là trung điểm của DE.  

Bài 6:  (0.5 điểm) Các số thực x, y thoả mãn:   ( )2 26 2 2 6 0x x y xy y+ + + + + = . 

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:   S = x + y. 

 

----------Hết-------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2020-2021 

Môn thi: TOÁN 

      

ĐỀ THI THỬ 12   (Thời gian làm bài thi: 120 phút) 

 

 

Bài 1. (2 điểm) 

       1.Tính   
1

2
2 1

 

       2 .Xác định giá trị của a,biết đồ thị hàm số y = ax - 1 đi qua điểm  M(1;5) 

 

Bài 2: (3 điểm) 

      1.Rút gọn biểu thức: 
1 2 3 2

( ).( 1)
2 2 2

a a
A

a a a a
 với a>0, a 4  

      2.Giải hệ pt:   
2 5 9

3 5

x y

x y
 

      3. Chứng minh rằng pt:  2 1 0x mx m  luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. 

Giả sử x1,x2 là 2 nghiệm của pt đã cho,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

2 2

1 2 1 24.( )B x x x x  

Bài 3: (1,5 điểm)   

        Một ôtô tải đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau 2 giờ 30 phút thì một ôtô taxi 

cũng xuất phát đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h và đến B cùng lúc với xe ôtô tải.Tính 

độ dài quãng đường AB. 

Bài 4: (3 điểm)      

        Cho đường tròn (O)  và một điểm A sao cho OA=3R. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến AP và 

AQ của đường tròn  (O),với P và Q là 2 tiếp điểm.Lấy M thuộc đường tròn (O) sao cho 

PM song song với AQ.Gọi N là giao điểm thứ 2 của đường thẳng AM và đường tròn 

(O).Tia PN cắt đường thẳng AQ tại K. 
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      1.Chứng minh APOQ là tứ giác nội tiếp. 

      2.Chứng minh KA2=KN.KP 

      3.Kẻ đường kính QS của đường tròn (O).Chứng minh  tia  NS là tia phân giác của 

góc PNM . 

      4. Gọi G là giao điểm của 2 đường  thẳng AO và PK .Tính độ dài đoạn thẳng AG theo 

bán kính R. 

Bài 5: (0,5 điểm) 

      Cho a,b,c là 3 số thực khác không và thoả mãn: 

                   2 2 2

2015 2015 2015

( ) ( ) ( ) 2 0

1

a b c b c a c a b abc

a b c

 

                Hãy tính giá trị của biểu thức 
2015 2015 2015

1 1 1
Q

a b c  

----------Hết-------- 

 

 


