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ĐỀ BÀI
Câu 1. (1,5 điểm)

Thực hiện phép tính:
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√
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−
√
45.

Câu 2. (1,5 điểm)

Cho hai hàm số y = 2x− 4 có đồ thị (d1) và y =
1

2
x+ 2 có đồ thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Câu 3. (1 điểm)

Một nhóm bạn góm tiền để làm một album ca nhạc. Một phòng thu âm cho biết giá cho

việc sản xuất một đĩa gốc là 10 triệu đồng và mỗi đĩa in sao là 60 000 đồng.

a) Gọi x là số đĩa cần in sao và y là số tiền nhóm bạn phải trả (bao gồm tiền đĩa in

sao và một đĩa gốc). Hãy biểu diễn y theo x.

b) Nếu nhóm bạn góp được 20 triệu đồng thì tối đa nhóm bạn in được bao nhiêu đĩa

in sao và một đĩa gốc?

Câu 4. (1 điểm)

Từ đài quan sát được đặt trên đỉnh của một tòa nhà (điểm A) nhìn xuống hai điểm B và

C ở hai bên bờ sông được mô tả như hình vẽ.

Biết chiều cao của tòa nhà là AH = 461 mét, khi nhìn xuống hai điểm B và C thì góc

HAB và góc HAC có số đo lần lượt là 42◦ và 55◦. Hãy tính khoảng cách hai điểm B và C

ở hai bên bờ sông (làm tròn kết quả đến mét).

Câu 5. (1 điểm)

Sau buổi lễ chào mừng "Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11" lớp 9A cùng nhau đi ăn kem ở

một quán gần trường. Nhân dịp quán mới khai trương nên có khuyến mãi, bắt đầu từ ly

thứ 5 giá mỗi ly kem giảm 4 000 đồng so với giá ban đầu. Lớp 9A mua 40 ly kem, khi
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tính tiền chủ cửa hàng thấy lớp mua nhiều nên giảm thêm 5% số tiền trên hóa đơn vì vậy

số tiền lớp 9A chỉ phải trả là 471 000 đồng.

a) Tính số tiền chủ cửa hàng đã giảm thêm 5% trên hóa đơn cho lớp 9A?

b) Hỏi giá của một ly kem ban đầu là bao nhiêu?

Câu 6. (1 điểm)

Hai trường A, B có 250 học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 học sinh đã trúng

tuyển. Tính riêng tỉ lệ thì trường A trúng tuyển vào lớp 10 đạt 80%, trường B trúng

tuyển vào lớp 10 đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10.

Câu 7. (3,0 điểm)

Cho 4ABC nhọn (AB < AC) có đường cao AD. Vẽ đường tròn (O) đường kính BC,

đường tròn (O) cắt đoạn thẳng AD tại I.

a) Chứng minh tam giác BIC vuông và BI2 = BD.BC

b) Đường tròn (O) cắt đoạn thẳng AB tại E. Vẽ đường tròn tâm B có bán kính BI, tia

CE cắt đường tròn (B) tại F và K (CF < CK). Chứng minh AB là đường trung

trực của đoạn thẳng KF.

c) Chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn (B).

-HẾT-

Học sinh không được phép sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. (1,5 điểm)

Thực hiện phép tính:

a)
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Lời giải
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Câu 2. (1,5 điểm)

Cho hai hàm số y = 2x− 4 có đồ thị (d1) và y =
1

2
x+ 2 có đồ thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Lời giải

a) Các bảng giá trị:

x 0 2

y = 2x− 4 -4 0

x 0 -4

y = 1
2
x+ 2 2 0
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b) Phương trình hoành độ giao điểm của d1 và d2 là:

2x− 4 =
1

2
x+ 2⇔ x = 4.

Thay x = 4 vào (d1) : y = 2x− 4⇒ y = 2.4− 4 = 4.

Vậy tọa độ giao điểm là: (4; 4).

Câu 3. (1 điểm)

Một nhóm bạn góm tiền để làm một album ca nhạc. Một phòng thu âm cho biết giá cho

việc sản xuất một đĩa gốc là 10 triệu đồng và mỗi đĩa in sao là 60 000 đồng.

a) Gọi x là số đĩa cần in sao và y là số tiền nhóm bạn phải trả (bao gồm tiền đĩa in

sao và một đĩa gốc). Hãy biểu diễn y theo x.

b) Nếu nhóm bạn góp được 20 triệu đồng thì tối đa nhóm bạn in được bao nhiêu đĩa

in sao và một đĩa gốc?

Lời giải

a) Ta có: y = 10.000.000 + 60.000x.

b) Ta có: y = 20.000.000 và y = 10.000.000 + 60.000x, thay vào ta được:

10.000.000 + 60.000x = 20.000.000⇔ x ≈ 166, 7

Vậy tối đa nhóm bạn in được 166 đĩa in sao và một đĩa gốc.

Câu 4. (1 điểm)

Từ đài quan sát được đặt trên đỉnh của một tòa nhà (điểm A) nhìn xuống hai điểm B và

C ở hai bên bờ sông được mô tả như hình vẽ.

Biết chiều cao của tòa nhà là AH = 461 mét, khi nhìn xuống hai điểm B và C thì góc

HAB và góc HAC có số đo lần lượt là 42◦ và 55◦. Hãy tính khoảng cách hai điểm B và C

ở hai bên bờ sông (làm tròn kết quả đến mét).

Lời giải

Trong tam giác AHB vuông tại H có: BH = AH. tan ĤAB = 461. tan 42◦;

Trong tam giác AHC vuông tại H có: CH = AH. tan ĤAC = 461. tan 55◦.

Suy ra: BC = CH −BH = 461. tan 55◦ − 461. tan 42◦ ≈ 243(m).

Vậy khoảng cách giữa hai điểm B và C ở hai bên bờ sông là 243 mét.

Câu 5. (1 điểm)

Sau buổi lễ chào mừng "Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11" lớp 9A cùng nhau đi ăn kem ở
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một quán gần trường. Nhân dịp quán mới khai trương nên có khuyến mãi, bắt đầu từ ly

thứ 5 giá mỗi ly kem giảm 4 000 đồng so với giá ban đầu. Lớp 9A mua 40 ly kem, khi

tính tiền chủ cửa hàng thấy lớp mua nhiều nên giảm thêm 5% số tiền trên hóa đơn vì vậy

số tiền lớp 9A chỉ phải trả là 471 000 đồng.

a) Tính số tiền chủ cửa hàng đã giảm thêm 5% trên hóa đơn cho lớp 9A?

b) Hỏi giá của một ly kem ban đầu là bao nhiêu?

Lời giải

a) Số tiền chủ cửa hàng đã giảm thêm 5% trên hóa đơn là:

471.000× 5

95
≈ 24789 (đồng)

b) Số tiền trên hóa đơn khi chưa giảm thêm 5% là:

471000

95%
≈ 495789 (đồng)

Gọi x (đồng) là giá mỗi ly kem ban đầu (x > 0)

Khi đó tổng số tiền lớp 9A phải trả khi được khuyến mãi lần đầu là:

4x+ 36.(x− 4000) (đồng)

Suy ra: 4x+ 36.(x− 4000) = 495789⇔ x ≈ 15995(nhận)

Vậy giá của một ly kem ban đầu là 15 995 đồng

Câu 6. (1 điểm)

Hai trường A, B có 250 học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 học sinh đã trúng

tuyển. Tính riêng tỉ lệ thì trường A trúng tuyển vào lớp 10 đạt 80%, trường B trúng

tuyển vào lớp 10 đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10.

Lời giải

Gọi x (học sinh) là số học sinh lớp 9 của trường A dự thi vào lớp 10 (0 < x < 250). Suy

ra số học sinh dự thi vào lớp 10 của trường B là (250− x).

Theo bài ra ta có phương trình: 0, 8x+ 0, 9(250− x) = 210⇔ x = 150 (nhận)

Vậy trường A và B lần lượt có 150 và 100 học sinh dự thi vào lớp 10.

Câu 7. (3,0 điểm)

Cho 4ABC nhọn (AB < AC) có đường cao AD. Vẽ đường tròn (O) đường kính BC,

đường tròn (O) cắt đoạn thẳng AD tại I.

a) Chứng minh tam giác BIC vuông và BI2 = BD.BC

b) Đường tròn (O) cắt đoạn thẳng AB tại E. Vẽ đường tròn tâm B có bán kính BI, tia

CE cắt đường tròn (B) tại F và K (CF < CK). Chứng minh AB là đường trung

trực của đoạn thẳng KF.

c) Chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn (B).

Lời giải
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a) Tam giác BIC nội tiếp đường tròn đường kính BC nên B̂IC = 90◦.

Hai tam giác vuông BDI và BIC có chung góc B nên đồng dạng. Suy ra:

BI

BD
=

BC

BI
⇔ BI2 = BD.BC

b) Tam giác BEC nội tiếp đường tròn đường kính BC nên B̂EC = 90◦, hay AB ⊥ KF .

Tam giác FBK có BF = BK(= R(B)) nên cân tại B, có BE là đường cao nên BE

đồng thời là đường trung tuyến.

Vậy AB là đường trung trực của đoạn thẳng KF.

c) Ta có: 4BEC ∼ 4BDA (g.g)⇒ BD

BA
=

BE

BC
⇒ BD.BC = BE.BA

Theo câu a): BI2 = BD.BC, suy ra BI2 = BE.BA.

Mà BI = BK, do đó: BK2 = BE.BA⇒4BKA ∼ 4BEK (c.g.c)

⇒ B̂KA = B̂EK = 90◦ hay AK ⊥ BK.

Vậy AK là tiếp tuyến của đường tròn (B).
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