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ĐỀ CHÍNH THỨC 

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 
NĂM HỌC: 2015 – 2016 

 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) 
 

Câu 1(1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 
   
y =

2x−1
x−1

.   

 
Câu 2 (1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số    y = x4 + 2x2−3, biết khoảng cách từ điểm 

   A(0;−3)đến tiếp tuyến bằng 
 

5

65
.   

 
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình    sin 2x−cos2x = sin x−3cosx + 2.   
 

Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình    2
x2−x + 93−2x−42x−3−3x−x2

= 5x− x2−6.   
 

Câu 5 (1,0 điểm). Giải phương trình 
   

9x2−14x + 25

3x + 3+ 4 2x−1
=

( x−1−1)(2x−4)
x

.   

 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hàm số 
   
f (x) =

7x2−3x + 8
2

x−2 . Tìm tất cả các số thực a, b, c, d để hàm số 

   F(x) = (ax3 + bx2 + cx + d) x−2 là một nguyên hàm của hàm số đã cho trên  (2;+∞).   
 
Câu 7 (1,0 điểm). Trong kì thi học kì I môn Vật lí có 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong 
đó chỉ có một phương án đúng, trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. Một học sinh đã làm 40 câu, trong đó đúng 
32 câu. Trong mỗi câu ở 10 câu còn lại, học sinh đó chọn ngẫu nhiên một trong bốn phương án. Tính xác suất 
để học sinh đó chỉ đạt được 7 điểm trở xuống.  
 
Câu 8 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh    AB = 2x, AC = x và tam 
giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của SA, trên cạnh SC lấy điểm 
N sao cho    SC = 3SN.  Tính theo x khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (BCM). 
 
Câu 9 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm    M(−1;−3) và đường tròn 

   (C) : x2 + y2−2x + 4y + 3 = 0 có tâm I. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M cắt (C) tại hai điểm 
A và B sao cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn nhất. 
 
Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực thoả mãn: 

   
log

4
(x + 2y)+ log

4
(x−2y) =1.  Tìm giá trị nhỏ nhất 

của biểu thức: 
   
P = 2x− y .   

___Hết___ 
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 Các khoá học Môn Toán chuyên sâu theo từng chuyên đề các em có thể tham khảo tại  
website: www.vted.vn  

 
(1). Làm chủ bất đẳng thức, bài toán cực trị: http://goo.gl/Ym6OG5 
(2). Làm chủ Hệ phương trình: http://goo.gl/WYQXTI 
(3). Làm chủ Phương trình, bất phương trình vô tỷ: http://goo.gl/s3Ksvs 
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(8). Tổng ôn kiến thức 7 điểm Môn Toán: http://goo.gl/4MulDp 

Các gói bài tập video hữu ích giúp các em thử sức thực tế với kiến thức đã học 
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(3). Tuyển chọn Hình phẳng Oxy trong đề thi 2015 – 2016: http://goo.gl/WLp4Zl 
(4). Giải bài toán thực tế bằng cách lập phương trình, hệ phương trình: http://goo.gl/WmqN2L 


