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Câu 1: (3 điểm)
Giải hệ phương trình: {

14x3 + 3y2 + 1 = 0

4xy + 2y = 5x+ 2y2 + 2.

Câu 2: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có điểm M thuộc cạnh BC sao cho đường tròn nội tiếp các tam giác ABM ,

ACM bằng nhau. Gọi S là diện tích tam giác ABC. Chứng minh rằng: AM2 = Scot
A

2
.

Câu 3: (3 điểm)
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 5n − 1 chia hết cho 22011.

Câu 4: (3 điểm)
Cho dãy số {un} được xác định bởi:u1 = 3

un+1 =
u2n − 2

2un − 3

(n ≥ 1)

Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số {un}.

Câu 5: (3 điểm)
Chứng minh rằng với mọi n ≥ 2 (n ∈ Z), ta luôn có:

C2
n

(n− 1)2
+

2C3
n

(n− 1)3
+

3C4
n

(n− 1)4
+ ...+

(n− 1)Cn
n

(n− 1)n
= 1

Câu 6: (3 điểm)
Cho các số a, b, c thỏa mãn a, b, c > 1 và a+ b+ c = abc. Chứng minh rằng:

(a2 − 1)(b2 − 1)(c2 − 1) ≤ 8.

Câu 7: (2 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho elip (E) :
x2

4
+

y2

1
= 1 và các đường thẳng d : ax − by = 0,

d′ : ax + by = 0. Gọi M,N là giao điểm của (E) với d và P,Q là giao điểm của (E) với d′. Tìm
điều kiện của a, b để diện tích tứ giác MPNQ nhỏ nhất, lớn nhất.
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