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MỆNH ĐỀ 
*Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: www.vted.vn 

Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại website: www.vted.vn 
 

Câu 1. Trong các câu dưới đây, có bao nhiêu mệnh đề ? 
(1) Hãy đi nhanh lên! 
(2) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam 
(3)   5+ 7 + 4 =15;   
(4) Năm 2018 là năm nhuận 

A.  4.   B.  3.  C.  1.   D.  2.   
Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến    P(n) :"n2−1  chia hết cho  4"  với  n  là số nguyên. Hỏi trong các mệnh 
đề dưới đây, mệnh đề nào đúng ? 
A.   P(2).   B.   P(3).   C.   P(6).  D.   P(4).   
Câu 3. Trong các mệnh đề dưới đây có bao nhiêu mệnh đề chứa biến ? 
(1)    "x + y >1";   

(2)   "2− 5 < 0";   
(3)    "4+ x = 3";   
(4)    "π> 3".  
A.  3.  B.  4.   C.  2.   D.  1.   
Câu 4. Trong các mệnh đề dưới đây có bao nhiêu mệnh đề đúng ? 
(1)  2018  chia hết cho 3; 
(2)  2  là một số hữu tỷ; 
(3)    π< 3,15;   
(4) 

  
−2018 ≤0.  

A.  3.  B.  4.   C.  2.   D.  1.   
Câu 5. Giá trị  x  nào dưới đây để mệnh đề chứa biến    P(x) :"3x−2≥0"  là một mệnh đề đúng ? 

A.    x =−2.   B.    x = 0.   C. 
   
x =

5
3

.   D. 
   
x =

1
3

.   

Câu 6. Giá trị  x  nào dưới đây để mệnh đề chứa biến    P(x) :"3x−2≥0"  là một mệnh đề sai ? 
A.    x = 3.   B.    x =1.   C.    x =−1.   D.    x = 4.   
Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của  x  để mệnh đề chứa biến    P(x) :"2x−3≥0"  là một mệnh đề đúng. 

A. 
   
x≥ 3

2
.  B. 

   
x >

3
2

.   C. 
   
x≥−3

2
.   D. 

   
x >−

3
2

.   

Câu 8. Cặp giá trị   x, y  nào dưới đây để mệnh đề chứa biến    P(x; y) :"x + y >10"  là một mệnh đề đúng 
? 
A.    x = 2; y = 8.  B.    x =−2; y =13.   C.    x = 3; y = 7.   D.    x = 5; y = 4.   
Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên dương  n  để mệnh đề chứa biến    P(n) :"3n−10 < 0"  là một mệnh đề 
đúng ? 
A.  4.   B.  3.  C. vô số. D.  2.   
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Câu 10. Cặp giá trị   x, y,z  nào dưới đây để mệnh đề chứa biến    P(x; y;z) :"x + y + 2z≥10"  là một mệnh 
đề sai ? 
A.    x = 0, y = 0,z = 5.   B.    x =1, y =1,z = 4.   C.    x =1, y = 0,z = 4.   D.    x =1, y = 2,z = 5.   
Câu 11. Xét phương trình    ax2 + bx + c = 0 (a≠ 0).  Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề 
dưới đây ? 

(1) Nếu    Δ= b2−4ac≥0,  phương trình có hai nghiệm phân biệt. 
(2) Nếu    Δ= b2−4ac = 0,  phương trình có nghiệm duy nhất. 
(3) Nếu    Δ= b2−4ac < 0,  phương trình vô nghiệm. 
(4) Nếu    Δ= b2−4ac > 0,  phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

A.  4.   B.  2.   C.  1.   D.  3.  
Câu 12. Cho hai mệnh đề  P  và   Q.  Hỏi mệnh đề kéo theo   P⇒Q  sai trong trường hợp nào dưới đây ? 
A.  P  sai,  Q  sai. 
B.  P  đúng,  Q  đúng. 
C.  P  sai,  Q  đúng. 
D.  P  đúng,  Q  sai. 
Câu 13. Mệnh đề     "∃x∈!,x2 = 2"  khẳng định rằng : 
A. Bình phương của mỗi số thực bằng 2. 
B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2. 
C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 2. 
D. Nếu  x  là một số thực thì    x

2 = 2.   
Câu 14. Xét các mệnh đề sau : 
(1)     "∀x∈!,x2−2x + 2 > 0";   
(2)     "∀n∈!,n(n+1)  là số chẵn”; 
(3)     "∀x∈!,x2− x +1> 0";  
(4)     "∀x∈!,(x−2)2 > 0". 
Số mệnh đề đúng là ? 
A.  4.   B.  2.   C.  1.   D.  3.  
Câu 15. Cho mệnh đề     "∀x∈!,x2 > 0".  Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là ? 
A.     ∀x∈!,x2 < 0.   B.     ∀x∈!,x2 ≤0.   C.     ∃x∈!,x2 > 0.  D.     ∃x∈!,x2 ≤0.  
Câu 16. Cho mệnh đề    "∀x∈ X , P(x)".  Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là ? 

A.    ∀x∈ X , P(x).  B.     ∃x∈!, P(x).   C.    ∃x∈ X , P(x).   D.    ∃x∈ X , P(x).   
Câu 17. Cho mệnh đề    "∃x∈ X , P(x)".  Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là ? 

A.    ∀x∈ X , P(x).  B.     ∀x∈!, P(x).   C.    ∀x∈ X , P(x).  D.    ∃x∈ X , P(x).   
Câu 18. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề ? 
(1) Cố lên, sắp đến đích rồi! 
(2) Số  15  là số nguyên tố. 
(3) Tổng các góc của một tam giác là  1800.  
(4)  x  là số nguyên dương. 
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A.  3.  B.  2.   C.  4.   D.  1.   
Câu 19. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề ? 
(1) Hôm nay là thứ mấy? 
(2)   2≤3.  
(3) Nếu tứ giác  ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì  ABCD  là hình 
bình hành. 

(4) 
  
−2 <1⇒ −2( )2

<12.  
A.  0. B.  2.   C.  3.  D.  1.   
Câu 20. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? 
A. Đi ngủ đi! 
B. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. 
C. Bạn học trường nào? 
D. Không được làm việc riêng trong giờ học. 
Câu 21. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? 
A. Buồn ngủ quá! 
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C.  8  là số chính phương. 
D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma. 
Câu 22. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau   P :”Dơi là một loài chim”. 
A. Dơi là một loài động vật ăn trái cây. 
C. Chim cùng loài với dơi. 

B. Dơi không phải là một loài chim. 
D. Dơi là động vật có vú. 

Câu 23. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng? 
A.   −2≤1.  
B. Anh khỏe hơn em. 
C. Con thấp hơn cha. 
D. Kết quả phép chia  11 cho  3  là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 
Câu 24. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A.     "∃x∈!,x2 +1> 0".  
B.  "Mọi tứ giác có hai đường chéo vuông góc đều là hình thoi ".  
C.     "∀x∈!,x2 +1≥0".  
D.  "Mọi hình thoi đều có hai đường chéo vuông góc ".  
Câu 25. Xét mệnh đề chứa biến 

   
P n( )= "Số tự nhiên  n  có tổng các chữ số là số chính phương ".  Trong 

các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A. 

   
P 2421( ).  B. 

   
P 3( ).  C. 

   
P 15( ).   D. 

   
P 123( ).  

Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng ? 
A. Nếu số nguyên  n  có chữ số tận cùng là  5  thì số nguyên  n  chia hết cho  5.  
B. Nếu tứ giác  ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác  ABCD  là hình 
bình hành. 
C. Nếu tứ giác  ABCD  là hình chữ nhật thì tứ giác  ABCD  có hai đường chéo bằng nhau. 
D. Nếu tứ giác  ABCD  là hình thoi thì tứ giác  ABCD  có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng ? 
A. Nếu số tự nhiên  n  có tổng các chữ số bằng  9  thì số tự nhiên  n  chia hết cho  3. 
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B. Nếu   x > y  thì    x
2 > y2. 

C. Nếu   x = y  thì    t.x = t.y.  
D. Nếu   x > y  thì    x

3 > y3. 
Câu 28. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 
    
∀x, y∈!, x + y( )2

≥ x2 + y2.  

C. 
    
∀x, y∈!,x + y < 0⇒

x < 0
y < 0

⎡

⎣
⎢
⎢ .  

B. 
    
∀x, y∈!, x− y( )2

≤ x2 + y2.  

D.     ∀x, y∈!,x≥ y⇒ x2 ≥ y2.  

Câu 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A.  "Phương trình    x

5 + 32 = 0  có nghiệm ".  
C.     "∀n∈!,n≤5n".  

B.     "∀n∈!,n < 3n".  
D.     "∃n∈!,n≥ n2.  

Câu 30. Phát biểu nào sau đây không phải là mệnh đề? 
A. Tìm  x  biết    x +5= 7?  
C.     π= 3,1416…  

B.   3+ 2 = 7.  
D.  5  là một số vô tỉ. 

Câu 31. Trong các câu sau đây, câu nào không phải là mệnh đề? 
A.     ∀x∈!,x2 ≥0.  
C.    x!5.  

B.     ∀x∈!,x"5.  
D.     ∃x∈!,x"5.  

Câu 32. Cho mệnh đề:  "Các số tự nhiên chia hết cho  10  thì chia hết cho  5".  Sử dụng các kí hiệu toán 
học để biểu diễn mệnh đề trên. 
A.     ∀x∈!,n"10⇒ n"5.  
C.     n!10⇒ n!5. 

B.     ∀x∈!,n"5⇒ n"10.  
D.     n!5⇒ n!10.  

Câu 33. Cho mệnh đề:  "Các số nguyên có tận cùng là  0  đều chia hết cho  5".  Viết mệnh đề đảo của 
mệnh đề đã cho. 
A.  "Các số không có tận cùng là  0  đều chia hết cho  5".  
B.  "Các số nguyên có tận cùng là  0  không chia hết cho  5".  
C.  "Các số nguyên chia hết cho  5  đều có tận cùng là  0".  
D.  "Các số có tận cùng là  0  đều không chia hết cho  5".  
Câu 34. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? 
A. Đảo của mệnh đề đúng là mệnh đề sai và ngược lại. 
B. Phủ định liên tiếp hai lần của một mệnh đề thì bằng chính mệnh đề đó. 
C. Đảo hai lần liên tiếp của một mệnh đề kéo theo thì bằng chính mệnh đề đó. 
D. Phủ định của một mệnh đề đúng là mệnh đề sai và ngược lại. 
Câu 35. Cho mệnh đề:     "∀n∈!,   n  chia hết cho   n".  Viết mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho. 
Phủ định của mệnh đề trên là: 
A.     "∃n∈!,   n  không chia hết cho   n".  
C.     "∀n∈!,   n  chia hết cho   n".  

B.     "∀n∈!,   n  không chia hết cho   n".  
D.     "∃n∈!,   n  chia hết cho   n".  

Câu 36. Mệnh đề nào sau đầy là mệnh đề sai ? 
A.   " ABC  là tam giác đều  ⇔  tam giác  ABC  cân ".   
B.   " ABC  là tam giác đều  ⇔   ABC  cân và có một góc  600 ".  
C.   " ABC  là tam giác đều  ⇔   ABC  là tam giác có ba cạnh bằng nhau ".   
D.   " ABC  là tam giác đều  ⇔   ABC  có hai góc bằng  600 ".  
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Câu 37. Cho mệnh đề chứa biến 
    
P x( )= "x∈!,x < x2 ".  Xét các mệnh đề sau: 

(1) 
   
P 1( ).  

(2) 
   
P 2( ).  

(3) 
    
∃x∈!, P x( ).  

(4) 
    
∀x∈!, P x( ). 

Số mệnh đề sai là? 
A.  2.   B.  3   C.  4.   D.  1.   
Câu 38. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

A. 
    
∀x∈!, x2−4

x−2
= x + 2.  

C. 
    
∃x∈!, x2−4

x−2
= x + 2.  

B.     ∃x∈!,x2 < 0. 
D.     ∀x∈!,x2 < 0.  

Câu 39. Xét hai mệnh đề    P = " ABC  là tam giác vuông "  ;    Q = " AB2 + AC2 = BC2 ".  Trong các khẳng 
định sau, khẳng định nào sai ? 
A. Mệnh đề    "P⇒Q"  được phát biểu thành lời là  "Nếu  ABC  là tam giác vuông thì 

   AB2 + AC2 = BC2
 ".  

B. Mệnh đề    "Q⇒ P"  được phát biểu thành lời là  "Nếu    AB2 + AC2 = BC2  thì  ABC  là tam giác 
vuông ".  
C.    "P⇒Q"  là mệnh đề đúng. 
D.    "Q⇒ P"  là mệnh đề đúng. 

Câu 40. Xét hai mệnh đề    P = "Tam giác  ABC  có     A! = 900 "  ;    Q = "BC  là cạnh lớn nhất của tam giác 
  ABC".  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? 
A. Mệnh đề    "P⇒Q"  đúng. 

B.  "Nếu  BC  là cạnh lớn nhất của tam giác  ABC  thì tam giác  ABC  có     A! = 900 "  là phát biểu thành lời 
của    "Q⇒ P".  
C. Mệnh đề    "Q⇒ P"  đúng. 

D.  "Nếu tam giác  ABC  có     A! = 900  thì  BC  là cạnh lớn nhất của tam giác   ABC"  là phát biểu thành lời 
của    "P⇒Q".  
Câu 41. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A. Nếu  3125  là số chẵn thì   5 > 4.  
C. Nếu   5 < 4  thì  3125  là số chẵn. 

B. Nếu  3125  là số chẵn thì   5 < 4.  
D. Nếu   5 > 4  thì  3125  là số chẵn. 

Câu 42. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 
A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn. 
B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn. 
C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. 
D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. 
Câu 43. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
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A. 
    
∃x∈!,x >1⇒ 2x

x +1
<1.  

C. 
    
∀x∈!, 1

x +1
< 0⇔ x <−1.  

B. 
    
∀x∈!,x >1⇒ 2x

x +1
<1.  

D. 
    
∀x∈!, 1

x
< 2⇔ x > 2.  

Câu 44. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A.     ∀x∈!,  nếu   n2  chia hết cho  6  thì  n  chia hết cho  6. 
B.     ∀x∈!,  nếu   n2  là bội số của  3  khi và chỉ khi  n  là bội số của  3.   
C.     ∀x∈!,    n2  chẵn khi và chỉ khi  n  chẵn. 
D.     ∀x∈!,  nếu   n2  chia hết cho  9  thì  n  chia hết cho  9. 
Câu 45. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A.     ∃x∈!,x2 < x.  
C.     ∀x∈!,

   
x >1⇒ x >1.  

B.     ∀x∈!,x2 > x.  
D.     ∀x∈!,x2 ≥ x. 

Câu 46. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. Với mọi số thực   x,  nếu    x <−2  thì    x

2 > 4.  
B. Với mọi số thực   x,  nếu    x

2 < 4  thì    x <−2.  
C. Với mọi số thực   x,  nếu    x <−2  thì    x

2 < 4.  
D. Với mọi số thực   x,  nếu    x

2 > 4  thì    x >−2.  
Câu 47. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai ? 
A.     ∀x∈!,∃y∈!,x + y2 ≥0.  
C.     ∀x∈!,∀y∈!,x + y2 ≥0. 

B.     ∃x∈!,∀y∈!,x + y2 ≥0.  
D.     ∃x∈!,∀y∈!,x + y2 ≤0.  

Câu 48. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A. Tồn tại số tự nhiên  n  thỏa mãn điều kiện    n

2 = 2.  

B. Tồn tại số tự nhiên  n  thỏa mãn điều kiện 
   

1
n
⎛

⎝
⎜⎜⎜
⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟

2

= 2.  

C. Với mọi số tự nhiên   n,     n
2 +1 không chia hết cho  3. 

D. Tồn tại hai số tự nhiên   m,n  thỏa mãn điều kiện 
   

m
n
⎛

⎝
⎜⎜⎜
⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟

2

= 2. 

Câu 49. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A. Với mọi số nguyên tố  p  lớn hơn  3,  số    p

2−1 chia hết cho  4.  
B. Với mọi số nguyên tố  p  lớn hơn  3,  số    p

2−1  chia hết cho  16. 
C. Với mọi số nguyên tố  p  lớn hơn  3,  số    p

2−1 chia hết cho  8.  
D. Với mọi số nguyên tố  p  lớn hơn  3,  số    p

2−1 chia hết cho  2.  
Câu 50. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A. 

    
∀x∈!,∀y∈!, x + y = x + y ⇒ x≥0, y≥0.  

B.     ∀x∈!,∀y∈!,x2 + y2 ≥−2xy. 
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C. 
    
∀x∈!,∀y∈!, x− y = x + y ⇒ xy≤0.  

D. 
    
∀x∈!,∀y∈!, x− y ≤ x + y .  

Câu 51. Viết mệnh đề phủ định  P  của mệnh đề    P = "Tất cả các học sinh khối  10  của trường em đều 
biết bơi "? 
A.    P = "Tất cả các học sinh khối  10  trường em đều biết bơi ".  
B.    P = "Trong các học sinh khối  10  trường em có bạn không biết bơi ".  
C.    P = "Trong các học sinh khối  10  trường em có bạn biết bơi ".  
D.    P = "Tất cả các học sinh khối  10  trường em đều không biết bơi ".  
Câu 52. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề phủ định đúng ? 
A. 

    
∀n∈!, n2 +1( ) "3. 

C. 
    
∃x∈!, x−1( )2

= x−1.  

B. 
    
∃n∈!, n2 +1( )"4.  

D.     ∃x∈!,x2 = 9.  

Câu 53. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A. 

    
∃n∈!,n n−1( ) n−2( )  không phải là bội của  6. 

B.     ∀n∈!,n2 + 9  là hợp số. 
C.     ∃n∈!,2n−1  là số nguyên tố. 
D.     ∀x∈!,x2 > 0.  
Câu 54. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng ? 
A. Nếu một số tận cùng bằng  0  thì số đó chia hết cho  5.  
B. Nếu  a  chia hết cho  3  thì  a  chia hết cho  9. 
C. Nếu  2  tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 
D. Nếu  a  và  b  chia hết cho  c  thì   a + b  chia hết cho   c.  
Câu 55. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A.     ∃x∈!,2x2−8 = 0. 
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho  5.   

B.     ∃n∈!,n2 +11n+ 2  chia hết cho  11.  
D. 

    
∃n∈!, n2 +1( )"4.  

Câu 56. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A. Không có số chẵn nào là số nguyên tố. 
B.     ∀x∈!,−x2 < 0.  
C. 

    
∃n∈!,n n+11( )+ 6  chia hết cho  11. 

D. Phương trình    3x2−6 = 0  có nghiệm hữu tỷ. 
Câu 57. Tính số tuổi ba bạn Anh, Bắc, Chuyên biết rẳng cả ba mệnh đề sau đây đều đúng: 

   P = "Anh  25  tuổi hoặc Bắc  27  tuổi ".   
   Q = " Anh  26  tuổi hoặc Chuyên  24  tuổi ".   
   T = "Anh hơn tuổi Chuyên và Chuyên hơn Bắc  2  tuổi ".  

A. Anh  26  tuổi, Chuyên  25  tuổi, Bắc  23  tuổi. 
B. Anh  26  tuổi, Chuyên  24  tuổi, Bắc  22  tuổi. 
C. Anh  25  tuổi, Bắc  27  tuổi, Chuyên  24  tuổi. 
D. Anh  25  tuổi, Chuyên  24  tuổi, Bắc  22  tuổi. 
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Câu 58. Ba bạn học sinh Tuấn, Nga, Đức đến từ ba trường khác nhau: Lý Thường Kiệt, Kim Liên, Chu 
Văn An. Khi được hỏi học trường nào, các bạn trả lời như sau: 

Tuấn:  "Tôi học Lý Thường Kiệt, Nga học Kim Liên ".  
Nga:  "Mình học Lý Thường Kiệt còn Tuấn học Chu Văn An ".  
Đức:  "Tớ học Lý Thường Kiệt, Nga học Chu Văn An ".  

Hãy xác định ba bạn học trường nào nếu biết rằng trong ba câu trả lời trên đều chỉ đúng một nửa. 
A. Nga học trường Kim Liên, Tuấn học Chu Văn An, Đức học Lý Thường Kiệt. 
B. Đức học trường Kim Liên, Nga học Chu Văn An, Tuấn học Lý Thường Kiệt. 
C. Đức học trường Kim Liên, Tuấn học Chu Văn An, Nga học Lý Thường Kiệt.   
D. Tuấn học trường Kim Liên, Đức học Chu Văn An, Nga học Lý Thường Kiệt. 
Câu 59.  5  nhà báo thể thao dự đoán hai đội bóng vào đá trận chung kết  UEFA Euro (giải vô địch 
bóng đá Châu Âu)  2016  như sau: 
(1) Bồ Đào Nha và Hà Lan. 
(2) Anh và Pháp. 
(3) Anh và Đức. 
(4) Bồ Đào Nha và Đức. 
(5) Bồ Đào Nha và Italia. 
Hãy chỉ ra hai đội đã đá trận chung kết nếu biết rằng trong  5  dự đoán trên có  1  dự đoán sai hoàn toàn, 
 4  dự đoán đúng một nửa (tức là trong hai đội được dự đoán có đúng một đội được vào đá trận chung 
kết) 
A. Anh và Bồ Đào Nha. 
C. Pháp và Đức. 

B. Đức và Italia. 
D. Bồ Đào Nha và Pháp. 

Câu 60. Cup Tiger  98  có  4  đội lọt vào vòng bán kết là Việt Nam, Thái Lan, Indonexia, Singapor. 
Trước vòng bán kết ba bạn học sinh Nghi, Quang, Khánh dự đoán như sau: 

Nghi: Singapor – Nhì, Thái Lan – Ba; 
Quang: Việt Nam – Nhì , Thái Lan – Tư; 
Khánh: Singapor – Nhất, Indonexia – Nhì. 

Kết quả là mỗi bạn dự đoán đều đúng một nửa. Theo em, xếp hạng bốn đội trên như thế nào? 
A. Nhất: Thái Lan; Nhì: Indonexia; Ba: Việt Nam; Tư: Singapor. 
B. Nhất: Singapor; Nhì: Việt Nam; Ba: Thái Lan; Tư: Indonexia. 
C. Nhất: Việt Nam; Nhì: Thái Lan; Ba: Singapor; Tư: Indonexia. 
D. Nhất: Thái Lan; Nhì: Việt Nam; Ba: Singapor; Tư: Indonexia. 

 
CÁC KHOÁ HỌC MÔN TOÁN DÀNH CHO 2K – 2K1 – 2K2 TẠI VTED 

 
PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN 

TOÁN 2018 CHO TEEN 2K 
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-

quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html 
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PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO 
TEEN 2K1 

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sat-
toan-dien-chuong-trinh-toan-11-plus-11-

kh968641713.html 
 

PRO O CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH GIỎI 
TOÁN 11 CHO TEEN 2K1 

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11-
kh071103157.html 

 
 

PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO 
TEEN 2K2 

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nen-
tang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2-

kh546669683.html 
 

 
ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ VTED 

 
 

ĐÁP ÁN 
 

1B 2B 3C 4D 5C 6C 7A 8B 9B 10C 
11D 12D 13B 14D 15D 16D 17A 18B 19C 20B 
21A 22B 23A 24B 25A 26B 27D 28C 29B 30A 
31C 32A 33C 34A 35A 36A 37A 38C 39C 40C 
41C 42D 43C 44D 45A 46A 47C 48C 49B 50A 
51B 52B 53C 54B 55D 56C 57D 58A 59D 60B 
 


