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Phần I. Trắc nghiệm khách quan 

Tổng số câu và điểm: 16 câu  x 0,25điểm = 4 điểm. 

TT CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH Nhận biết 

1 Bất đẳng thức ( 1 câu) 1 Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số. 

 

2 Bất phương trì nh và hệ bất 

phương thình bậc nhất một 

ẩn.( 3 câu) 

1 Định nghĩa nghiệm bất phương trình 

 

2 Hai bất phương trình tương đương. 

3 Tìm tập nghiệm hệ bất phương trình. 

 

3 Bất phương trình và hệ bất 

phương trình bậc nhất hai ẩn ( 

1 câu) 

1 Định nghĩa miền nghiệm bất phương trình bậc 

nhất hai ẩn. 

 

4  Dấu nhị thức bậc nhất. ( 2 

câu) 

 

1  Định lí dấu nhị thức. 

2 Cho biểu thức f(x) là tích, thương các nhị thức 

bậc nhất và bảng dấu. Tìm x để f(x)>0 ( f(x) <0, 
( ) 0, ( ) 0)f x f x   

 5 Dấu của tam thức bậc hai (5 

câu) 

1 Định lí dấu của tam thức bậc hai. 

2 Tìm bất phương trình, biết tập nghiệm. 

3 Tìm dấu a và   biết tập nghiệm 

4 Tìm tập xác định của hàm số 

5 Cho bảng dấu f(x). Tìm f(x) 

6 Các hệ thức lượng trong tam 

giác và giải tam giác (3 câu) 

1 Định lí côsin và hệ quả 

2 Định lí sin 



7 Phương trình đường thẳng(2 

câu) 

1 Véc tơ chỉ phương hoặc véc tơ pháp tuyến. 

2 Viết phương trình tham số của đường thẳng. 

TỔNG 16 

câu 

 

 

 

 

Phần II. Tự luận( 6 điểm) 

     Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao  

Giải bất 

phương 

trình 

Giải bất  

phương trình 

bậc nhất một 

ẩn. 

( 1 điểm) 

Giải bất phương trình 

dạng 
'

( , , )
'x b'

c c

ax b a
   

+ +
 

( 1 điểm) 

Tìm điều kiện của tham 

số để bất phương trình 

có nghiệm thoả điều kiện 

cho.( 1 điểm) 

3 điểm 

Giải tam 

giác 

Tính  diện tích 

tam giác. ( 1 

điểm)  

Tính độ dài cạnh(1 

điểm) 

 2 điểm 

Phương 

trình 

đường 

thẳng 

Viết phương 

trình đường 

thẳng.(1 điểm) 

  1 điểm 

TỔNG 3 2 1 6 điểm 

 


