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B/ NỘI DUNG ĐỀ  

       Bài 1: (1,5điểm)   Cho hệ phương trình: 
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                            a/ Giải hệ phương trình khi m = 2 
                            b/ Tìm điều kiện của m để hệ có một nghiệm duy nhất 
        
       Bài2/    (2 đ) a/     Cho Hàm số y = ax2 ( 0a ≠ ) có đồ thị là (P) 

            Xác định a để(P) đi qua điểm (2;4),Vẽ (P) ứng với a vừa tìm 
                  b/Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng là 27 và tích của  
                   chúng là 180. 

       Bài 3: (0,5điểm)Một hình trụ có chu vi đáy bằng 20cm, diện tích xung  
                   quanh bằng 140cm2. tính chiều cao của hình trụ  
       Bài 4:  (2,5 điểm)  Cho phương trình x2 + (m - 1)x - 2m -3 = 0:  

              a/ Giải phương trình khi m = - 3 

     b/ Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m 

     c/ Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để   
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      Bài 5: (3,5 điểm) Cho(O;R), AB là Đường Kính vẽ hai tiếp tuyến Ax và By 

trên OA lấy điểm C sao cho 
3

R
AC = . Từ M thuộc (O;R); ( với ;M A B≠ ) vẽ 

đường thẳng vuông góc với MC cắt Ax tại D và cắt By tại E Chứng minh : 

a/      CMEB nội tiếp 



b/      CDE∆ vuông và MA.CE =DC.MB 

c/      Giả sử  MBA =300 tính độ dài cung MA và diện tích MAC∆  theo R 

------------------------HẾT------------------------ 

 
C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM 
 
Bài/câu Đáp án Điểm 
Bài 1 :  1,5đ 
          a) Thay giá trị m vào  0,25đ 
           giải hệ PT có x=1;y=-1 0,5đ 

          b)  lập được tỉ số hoặc đưa về hàm số  0,5đ 
 Tìm được: 1m ≠ −  0,25 

Bài 2 :  0,5đ 
             

 Tính đúng chiều cao hình trụ :7cm 0,5đ 
 Bài3 :  2đ 

           a) Tìm được a=1  0,5 
 Vẽ đúng đồ thị (P) 0,5 

           b)  Lý luận Lập được hệ PT Hoặc PTbậc hai 0,25 

 giải được kết quả  0,5 
  Kết luận hai số cân tìm là :12Và 15 0,25 

Bài 4:    (2,5) điểm 

 a/ khi m = - 3  được PT x2-4x +3=0 ,dang a+b+c =0, x1=1   , x2=3                                  (1đ ) 
 b/ Chứng tỏ được: ( )

2
3 3.m + +  >0 PT luôn có nghiệm (0,75 đ) 

 c/ Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để                  (0,75 ) 
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Bài 5 Hình vẽ đúng a, b 0,5 
          a) gócEMC=gócEBC=90

0
 

lập luận đến kết luận CMEB nội tiếp 

0,5 

0,25 

           b) Chúng minh được CDE∆ vuông 

 Chúng minh được   

                      
MA

CD
= 
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CE
 ⇒  MA.CE=MB.CD 
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           c)  
Tính được đọ dài cung MAbằng
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