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Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x4 − 6x2 + 4.  

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = ex 2 − x2 .  
Câu 3 (1,0 điểm). 

a) Cho số phức z thoả mãn: z = 13
4
+ 2 3i.  Tìm căn bậc hai của số phức z. 

b) Giải phương trình trên tập số thực: 2.24+x−x
2

+ 3= 2(2x + 3.23−x
2

).  

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = 1− 1
x2

⎛
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⎞
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Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai mặt cầu (S1),(S2 ) có phương 
trình lần lượt là: x2 + y2 + z2 = 4;x2 + y2 + z2 − 2x − 3= 0.  Chứng minh rằng (S1), (S2) cắt nhau theo 
giao tuyến là một đường tròn và tìm bán kính của đường tròn đó.  
 
Câu 6 (1,0 điểm).  

a) Tính giá trị của biểu thức A = sina(3− cos
2 a)+ cosa

sina − cosa
 biết rằng sina + 2cosa = 0.   

b) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập các số chẵn có 4 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số vừa lập. 
Tính xác suất để lấy được một số lớn hơn 2016. 

 
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, AD = SC = a . Gọi M là trung 
điểm cạnh SC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm G của tam giác 
ABD. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (MBG).  
 
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(−2;2) và đường tròn (C) : x2 + y2 = 5.  
Đường tròn (K) có tâm A, cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt B và C. Biết rằng tung độ của B và 

C đều dương và diện tích tam giác ABC bằng 1
2

. Lập phương trình đường tròn (K). 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình trên tập số thực:
   

(x2− y2 +1)2−2x + y =−1
6x2−2y2 + 2x + y =−3

⎧
⎨
⎪⎪

⎩⎪⎪
.   

 
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn    a

3 + b4 + c5≥ a4 + b5 + c6.  Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức:
   
P =

ab(a2 + b2)
3+ c4

+
bc(b2 + c2)

3+ a4
−

1
8

.b4(c4 + a4)
a4c4

.  
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