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Câu 1. Cho 𝑎, 𝑏 là các số thực, sao cho phương trình 𝑎𝑥� 𝑏 � 
�𝑥�
� có vô số nghiệm.
Tính 𝑆 � �𝑎− 𝑏��.

Câu 2. Giải phương trình 

√︀

�𝑥− 	�
�𝑥� 	� � 𝑥� − 𝑥
 − 𝑥� 
.

Câu 3. Cho 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 là các số hữu tỉ, thỏa mãn:
	

	 �
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√
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Tính 𝑆 � 𝑎
 � 𝑏
 � 𝑐
 � 𝑑
.

Câu 4. Trong mặt phẳng toạ độ 𝑂𝑥𝑦, cho đường thẳng 𝑑 � 𝑦 � −�

�
𝑥�𝑚, với 𝑚 là tham

số dương. Biết rằng, khoảng cách từ gốc toạ độ đến đường thẳng 𝑑 bằng 	
. Tính diện
tích của tam giác tạo bởi 𝑑 và hai trục toạ độ.

Câu 5. Với mỗi số nguyên dương 𝑘, đặt

𝑓�𝑘� �

𝑘 � 	

𝑘
�𝑘 � 	�

.

Tìm số nguyên dương 𝑛 để

𝑓�	� � 𝑓�
� � · · ·� 𝑓�𝑛� � �, ��.

Câu 6. Có bao nhiêu số có dạng 
𝑛 (𝑛 ∈ N) thuộc khoảng �	��� 
�
��?

Câu 7. Số 𝑁 � 

�
� × �× 
�
� × � có bao nhiêu chữ số?

Câu 8. Gọi 𝑎 và 𝑏 tương ứng là số các chữ số của số 𝐴 � 
� và số 𝐵 � �. Tìm 𝑎� 𝑏.

Câu 9. Một người, mỗi ngày, đi bộ 3km hoặc 4km. Hỏi để đi được tổng cộng 250km,
người đó cần đi trong ít nhất bao nhiêu ngày?

Câu 10. Tìm số nguyên dương 𝑛 nhỏ nhất sao cho 
𝑛 là số chính phương và 𝑛 là số
lập phương.

Câu 11. Tìm số thực 𝑀 lớn nhất, sao cho 𝑥
 � 𝑦
 � 𝑧
 ≥ 𝑀𝑥�𝑦 � 𝑧� với mọi số thực
𝑥, 𝑦, 𝑧.

Câu 12. Điền đủ 	� số nguyên dương đầu tiên vào 	� ô của bảng ô vuông 
×  (mỗi ô
được điền đúng 	 số). Xét tổng các số trên mỗi hàng và tổng các số trên mỗi cột. Hỏi
trong � tổng đó, có tối đa bao nhiêu tổng là số nguyên tố?
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Câu 13. Kí hiệu 𝑁 là tích của  số nguyên tố đầu tiên. Hỏi, có bao nhiêu số nguyên
dương 𝑑 thoả mãn 𝑁
 chia hết cho 𝑑, nhưng 𝑁 không chia hết cho 𝑑?

Câu 14. Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐴, có góc đáy bằng ��, ∘ và độ dài cạnh bên bằng 
.
Tính bán kính của đường tròn đi qua 𝐵 và tiếp xúc với 𝐴𝐶 tại 𝐴.





��, ∘

𝐴

𝐵 𝐶

Câu 15. Trong hình dưới đây, 𝐴𝐵𝐶 là tam giác cân tại 𝐴, 𝐵𝐷 là đường kính của đường
tròn tâm 𝑂, và 𝐵𝐸𝐶 � 
𝐷𝐵𝐶. Tìm số đo góc 𝐵𝐴𝐶.

𝐴

𝐵 𝐶

𝑂

𝐷

𝐸

Câu 16. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 	; 𝑀 là trung điểm cạnh 𝐶𝐷. Tính bán kính của
đường tròn nằm bên trong hình vuông đó và tiếp xúc với 𝐴𝑀,𝑀𝐶,𝐵𝐶.

𝐴 𝐵

𝐶𝐷 𝑀

𝑂

2



Câu 17. Trong mặt phẳng toạ độ 𝑂𝑥𝑦, cho một đường “trái tim” như hình dưới đây.

Biết rằng, điểm 𝑀�𝑥� 𝑦� thuộc đường đó khi và chỉ khi
(︀
𝑥
 � 𝑦
 − �

)︀�
� 𝑥
𝑦�. Hỏi có

bao nhiêu điểm nguyên thuộc đường đó?

(Điểm nguyên là điểm có cả hoành độ và tung độ đều là các số nguyên).

Câu 18. Cho dãy số 	, 	, 
, �, , �, 	�, 
	, . . . . Hỏi trong 
�
� số hạng đầu tiên của dãy,
có bao nhiêu số lẻ?

Câu 19. Hỏi, từ 		 số nguyên dương đầu tiên, có thể chọn ra được tối đa bao nhiêu số,
sao cho � số đôi một phân biệt bất kì, trong các số được chọn, là độ dài ba cạnh của
một tam giác?

Câu 20. Một chiếc bánh hình vuông được chia thành � miếng như hình vẽ. Một chú
chuột lần lượt chọn từng miếng trong � miếng đó để ăn hết chiếc bánh. Miếng thứ nhất
chú chọn là một trong � miếng góc. Từ miếng thứ hai, miếng được chọn bao giờ cũng có
cạnh chung với miếng vừa được chọn trước đó. Hỏi chú chuột có bao nhiêu cách chọn
như thế?

Hết
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