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ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

TOÁN 9 

I. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM GIỮA HỌC KỲ 2: 

1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

 - Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 

 - Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 

 2. Hàm số y = ax2 (a≠0) - Phương trình bậc hai một ẩn 

 - Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0). 

- Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. 

3. Góc với đường tròn 

- Vận dụng 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 các bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp. 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 

          Cấp độ 

 

Chủ đề  

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng 

1.Hệ phương 

trình bậc 

nhất hai ẩn. 

  -Giải được hệ 

phương trình 

bậc nhất hai ẩn. 

 -Giải toán bằng 

cách lập hệ 

phương trình  

- Định m 

nguyên để hệ 

phương trình có 

nghiệm duy nhất 

( ); yx với ,x y  

nguyên. 

 

Số câu:  

Số điểm      

      3 

              3.5 

    1 

                   0,5 

4  

4,0 

2.Phương 

trình bậc hai 

một ẩn. 

  - Dùng công 

thức nghiệm giải 

được phương 

trình bậc hai 

một ẩn. 

  

Số câu  

Số điểm       

     1 

              1,0 

 1 

1,0 

3.Hàm số 

( )2 0y ax a=   

  - Biết vẽ đồ thị 

của hàm số 

( )2 0y ax a=  . 

  

Số câu  

Số điểm       

     1 

                   1,5 

 1 

1,5 
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4. Góc với 

đường tròn 

 - Tính số đo 

cung, tính số 

đo góc. 

- Hình vẽ (0,5 

điểm) 

-Chứng minh 

được tứ giác nội 

tiếp. 

-Chứng minh hệ 

thức. 

-Chứng minh 

các quan hệ 

song song, 

vuông góc, ... 

-Chứng minh ba 

điểm thẳng 

hàng, đường 

thẳng đi qua 

điểm cố định, 

các đường đồng 

qui, cực trị hình 

học, ...... 

-Chứng minh  , 

đoạn thẳng bằng 

nhau, góc bằng 

nhau các quan 

hệ song song, 

vuông góc, ... 

 

Số câu  

Số điểm       

  2 

                1,5 

   2 

                1,5 

   1 

                0,5 

5 

3,5 

Tổng số câu  

Tổng số điểm 

  2 

                 1,5 

   7 

                 7,5 

    2 

             1,0 

11 

10,0 

III. ĐỀ THAM KHẢO: 

Bài 1 (3,0 điểm): Giải các hệ phương trình và phương trình sau : 

a) {
2x-y = 3
3x + y = 2

  b) {
2x-y = 2
-3x + 2y = -2

  c) 𝑥2 + 3𝑥 − 28 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bài 2 (1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số (𝑃): 𝑦 =
3

4
𝑥2. 

Bài 3 (1,5 điểm): ): Hai xe cùng khởi hành một lúc ở hai tỉnh A và B cách nhau 60km. Nếu đi 

ngược chiều thì gặp nhau sau 1 giờ; nếu đi cùng chiều thì xe đi nhanh sẽ đuổi kịp xe kia sau 3 

giờ. Tìm vận tốc mỗi xe. 

Bài 4 (1,0 điểm):   

Cho hình vẽ bên, biết 𝐵𝑂�̂� = 1000.   

a) Tính số đo của cung BmC và số đo của 

cung BAC. 

b) Tính 𝐵𝐴�̂�. 

 

Bài 5 (2,5 điểm):  Từ điểm C ở ngoài đường tròn (O), vẽ CA và CB là các tiếp tuyến của đường 

tròn (O) (A, B là các tiếp điểm).  

a) Chứng minh tứ giác CAOB nội tiếp được đường tròn. 

b) Qua B vẽ đường thẳng song song với CA, cắt đường tròn (O) tại điểm D (𝐷 ≠ 𝐵). CD  

cắt đường tròn (O) tại điểm E (𝐸 ≠ 𝐷). Chứng minh 𝐶𝐵2 = 𝐶𝐸. 𝐶𝐷. 

c) Tia BE cắt CA tại F. Chứng minh F là trung điểm của CA. 

Bài 6 (0,5 điểm):  Định m nguyên để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất (𝑥; 𝑦)với 𝑥, 𝑦 

nguyên {
mx + 2y = m + 1
2x + my = 2m-1

. 

m

100°
C

O

B

A
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IV. ĐỀ TỰ LUYỆN: 

ĐỀ 1 

Bài 1 (3,0 điểm): Giải hệ phương trình và phương trình sau 

 𝑎) {
3𝑥 − 4𝑦 = 3

2𝑥 − 3𝑦 = −4
 𝑏) {

𝑥 − 4𝑦 = −3
2𝑥 − 3𝑦 = −1

  𝑐) 2𝑥2 + 3𝑥 − 14 = 0 

Bài 2 (1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 𝑦 = −
1

4
𝑥2 

Bài 3 (1,5 điểm): Hai đội xe chở cát để san lấp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 18 

ngày xong công việc. Nếu đội 1 làm 6 ngày, sau đó đội thứ 2 làm tiếp 8 ngày nữa thì được 40% 

công việc. Hỏi mỗi đội làm  một mình thì bao lâu xong công việc. 

Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vẽ sau: 

Cho 𝐶𝑂�̂� = 1100. Tính 𝐶𝐵�̂� 𝑣à 𝑠ố đ𝑜 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝐶𝐵𝐸. 

 

 

 

 

Bài 5 (2,5 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính 

AB. C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Gọi E là 

trung điểm của BC. Vẽ EH vuông góc với AB tại H. 

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

b) Tính 𝐻𝐸�̂�. 

c) Tia AE cắt nửa đường tròn O tại F. Chứng minh: EA.EF = EB.EC. 

d) Vẽ CG vuông góc AF tại G. Chứng minh OG là tia phân giác góc COF. 

Bài 6 (0,5 điểm): 

Trong một buổi tập môn bóng đá, huấn luyện viên Park Hang Seo 

bố trí các cầu thủ Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Duy 

Mạnh trên 1 cung tròn như hình vẽ. Để sút vào cầu môn của thủ 

môn Văn Lâm. Nếu cho 𝑉𝐻�̂� = 1100 thì 𝑇𝐿�̂� =? Vì sao? 

 

 

ĐỀ 2 

Bài 1 (3,0 điểm): Giải hệ phương trình và phương trình sau 

 𝑎) {
−𝑥 + 3𝑦 = −10

𝑥 − 5𝑦 = 16
  𝑏) {

2𝑥 − 𝑦 = −4
3𝑥 + 4𝑦 = 5

  𝑐) 𝑥2 + 2𝑥 − 15 = 0 

Bài 2 (1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 𝑦 = −
1

3
𝑥2 

Bài 3 (1,5 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5m và giảm 

chiều rộng 3m thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích khu vườn. 
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Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vẽ.  

 a) Hãy cho biết số đo của các cung nhỏ AC và BD. 

 b) Tính 𝐵𝐸�̂�. 

 

Bài 5 (2,5 điểm): Từ điểm 𝐴 nằm ngoài đường tròn (𝑂), vẽ hai 

tiếp tuyến 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 (𝐵, 𝐶 là các tiếp điểm). 

 a) Chứng minh tứ giác 𝐴𝐵𝑂𝐶 nội tiếp. 

 b) Vẽ dây 𝐶𝐷 song song với 𝐴𝐵. Chứng minh 𝐵𝐶�̂� = 𝐵𝐷�̂�. 

 c) Vẽ 𝐶𝐹 ⊥ 𝐴𝐵 tại 𝐹, tia 𝐵𝑂 cắt 𝐶𝐷 ở 𝐸. Chứng minh 𝐶𝐹. 𝐶𝑂 = 𝐶𝐴. 𝐶𝐸. 

Bài 6 (0,5 điểm): Bạn Hạnh có 1 miếng vải hình tròn có bán kính 0,8m. 

Trong cuộc thi ẩm thực, bạn đã dùng tấm vải đó trang trí thành một cây dù. 

Bạn dùng ống sắt phi 20 (đường kính ống 20mm) để chống ở giữa và 6 

gọng sắt để giữ phần vải bên trên sao cho khi rũ xuống phần vải bên trên 

tạo thành một lục giác đều như hình vẽ. Tính 𝑡ổ𝑛𝑔 𝐴𝐵�̂� + 𝐵𝐶�̂�. 

ĐỀ 3 

Bài 1 (3,0 điểm): Giải hệ phương trình và phương trình sau: 

  𝑎) {
2𝑥 − 𝑦 = 5
𝑥 + 𝑦 = 4

;  𝑏) {
2𝑥 + 𝑦 = 1

3𝑥 − 2𝑦 = 12
;  𝑐) 𝑥2 − 2𝑥 − 15 = 0. 

Bài 2 (1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 𝑦 = −
2

3
𝑥2. 

Bài 3 (1,5 điểm): Hai bạn An và Vy đi xe đạp cùng lúc ngược chiều nhau, cách nhau 4km đến 

trường. Sau 12 phút hai bạn gặp nhau ở trường. Tính vận tốc đi xe đạp của mỗi bạn biết vận tốc đi 

xe đạp của An hơn Vy là 2km/h. 

Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vẽ, biết số đo cung nhỏ BC bằng 400 và số 

đo cung nhỏ AD bằng 1300. Tính 𝐴𝐵�̂�; 𝐴𝐹�̂�; 𝐴𝐸�̂�.  

 

 

Bài 5 (2,5 điểm): Từ điểm D nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến DB và DC (B, C là các 

tiếp điểm). Vẽ CF ⏊ BD tại F, CF cắt cung nhỏ BC ở G. 

a) Chứng minh tứ giác OBDC nội tiếp. 

b) Chứng minh 𝐹𝐵�̂� = 𝐹𝐶�̂� và 𝐹𝐵2 = 𝐹𝐺. 𝐹𝐶. 

c) Vẽ dây BA // CD, tia CO cắt AB ở E. Chứng minh tứ giác BECF nội tiếp và EF // AG. 

Bài 6 (0,5 điểm): Vào dịp tết trung thu, bạn Hiếu tự tay làm 1 chiếc 

lồng đèn ông sao thật đẹp. Bạn ấy bảo rằng để có chiếc đèn đẹp, bạn 

phải làm sao các cánh của ngôi sao, các góc cạnh, các cung liên tiếp 

phải bằng nhau như hình vẽ. Hãy tính tổng 𝐷𝐺�̂� + 𝐹𝐶�̂�. 
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ĐỀ 5 

Bài 1 (3,0 điểm): Giải hệ phương trình và phương trình sau: 

a)  {
2𝑥 − 𝑦 = 5
𝑥 + 𝑦 = 4

   b) {
2𝑥 − 3𝑦 = 5
3𝑥 + 2𝑦 = 1

   c) 3𝑥2 − 2𝑥 − 5 = 0 

Bài 2 (1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 𝑦 = −
2

3
𝑥2. 

Bài 3 (1,5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 34 m, nếu tăng chiều dài thêm 3 m và 

tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 45 m2. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn. 

Bài 4 (1,0 điểm): Cho hình vẽ, biết số đo của cung nhỏ EF bằng 550 và số đo của cung nhỏ 

GH bằng 1050. Tính 𝐸𝐼�̂�; 𝐻𝐺�̂�.  

 

Bài 5 (2,5 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và A. 

Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kỳ nằm trên 

đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M, tia BM cắt tia CI tại D. Chứng 

minh: 

 a) Các tứ giác: ACMD; BCKM nội tiếp đường tròn. 

 b) CK.CD = CA.CB. 

 c) Gọi N là giao điểm của AD và đường tròn (O) chứng minh  B, K, N thẳng hàng. 

Bài 6 (0,5 điểm): Trên bờ biển có một ngọn hải đăng cao 40 m. Với khoảng cách bao nhiêu kilômét 

thì người quan sat trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn đèn này, biết rầng mắt người quan sát ở độ cao 

10 m so với mực nước biển và bán kính Trái Đất gần bằng 6 400 km. 

 


