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Bài 1 (2009): Một hộp nữ trang (xem hình vẽ) có mặt bên ABCDE với ABCDE là hình chữ nhật, 

canh cong CDE là một cung của đường tròn tâm tại trung điểm M của cạnh AB. $AB=10$ cm, 

$BC=6$ cm và $BQ=45$ cm. Hãy tính:  

a. Góc CME theo radian. 

b. Độ dài cung CDE. 

c. Diện tích hình quạt MCDE. 

d. Diện tích toàn phần của hộp nữ trang. 

e. Thể tích của hộp nữ trang. 

 

Bài 2 (2009): Với việc tính toán trên máy tính cầm tay thì thời gian thực hiện các phép tính nhân 

và chia lớn gấp bội so với thời gian thực hiện các phép tính cộng và trừ. Cho nên, một tiêu chí để 

đánh giá tính hiệu quả của một công thức (hay thuật toán) là ở chỗ cho phép sử dụng ít nhất có 

thể các phép tính nhân và chia. 

Với số $e$, người ta có thể tính xấp xỉ nó theo các công thức sau đây: 

0

1
lim 1 ,                     (1)

1
.                     (2)

!

n

n

n

e
n

e
n







 
  

 



  



 

Chuyên trang chia sẻ tài liệu ứng dụng  máy tính cầm tay    2 

 

Theo em, để tính được giá trị biểu thức 
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 thì cần tới bao nhiêu phép nhân và 

chia, và khi ấy kết quả thu được xấp xỉ số $e$ chính xác tới bao nhiêu chữ số thập phân sau dấu 

phẩy. 

Câu hỏi tương tự như trên đối với các biểu thức 
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Bài 3 (2010): Một người mu axe máy trả gớp với giá tiền là 20.000.000 đ, mức lãi suất 

1,2%/tháng với quy ước 1 tháng trả 800.000 đ cả gốc và lãi. Hỏi sau 12 tháng kể từ ngày người 

ấy mu axe số tiền còn nợ là bao nhiêu đồng? Sau một năm lãi suất lại tăng lên là 1,5%/ Tháng và 

người đó lại quy ước 1 tháng trả 1.000.000đ cả gốc và cả lãi (trừ tháng cuối cùng). hỏi sau bao 

nhiêu tháng người ấy trả hết nợ? (tháng cuối trả không quá 500.000 đ). 

Bài 4 (2010): Một nút giao thông có cầu vượt và 4 cung chuyển làn được thiết kế như hình vẽ. 

Trong đó: 

* Độ cao mặt đường cầu vượt so với mặt đường dưới gầm cầu là 6 m (chênh lệch độ cao giữa 

các điểm 

trên mặt cầu vượt tại khu vực này là không đáng kể) 

* Bề rộng của mặt đường chính (trên cầu vượt cũng như dưới gầm cầu) là 18 m, được chia làm 2 

làn bởi 

phân cách cứng 

* Bề rộng mặt đường của các cung chuyển làm là 9 m. Đường tim của mỗi cung (biểu thị bằng 

đường đứt 

nét) có hình chiếu thẳng góc là một cung tròn (chính xác là $\dfrac{3}{4}$ vòng tròn với bán 

kính là 45 m) với tiếp 

tuyến tại mỗi điểm (trừ 2 đầu mút) luôn có cùng góc nghiêng so với mặt bằng đáy. 

Bạn hãy cho biết: 

1/ Khi 1 xe đang ở vị trí M trên cầu vượt và muốn chuyển sang chiều đi ngược lại thì nó phải đi 

như thế 

nào? Hãy tính độ dài quãng đường đi tối ưu từ vị trí M nó đến vị trí N đối xứng với M qua dãi 

phân cách ? 

(giả sử xe luôn đi theo tim đường) 

2/ Một chiếc xe muốn đi từ vị trí A trên mặt cầu vượt xuống tơi vị trí B trên đường dưới gầm cầu 

thì phải 

đi như thế nào và quãng đường nó phải đi tối thiểu là bao nhiêu? (nếu nó luôn đi theo tim đường) 

( Các kết quả tính chính xác tới 5 chữ số phần thập phân ngay sau dấu phẩy). 
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Bài 5 (2011): Theo kết quả điều tra dân số, dân số trung bình nước Việt Nam qua một số mốc 

thời gian (Đơn vị: 1.000 người): 

 

a) Tính tỉ lệ % tăng dân số trung bình mỗi năm trong các giai đoạn 1976-1980, 1980-1990, 1990-

2000, 2000-2011. 

b) Nếu cứ duy trì tỉ lệ tăng dân số như ở giai đoạn 2000-2011 thì cứ đền năm 2015 và 2020 dân 

số của Việt Nam là bao nhiêu? 

c) Để kìm hãm đà tăng dân số, người ta đề ra phương án: Kể từ năm 2011, mỗi năm phấn đấu 

giảm bớt x% (x không đổi) so với tỉ lệ % tăng dân số năm trước (nghĩa là nếu năm nay tỉ lệ tăng 

dân số là a% thì năm sai là (a-x)%). Tính x để số dân năm 2015 là 92,744 triệu người. Kết quả 

chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy. Nêu sơ lược quy trình bấm phím trên máy 

tính để giải. 

Bài 6 (2011): Một đồ chơi gồm tam hình tứ diện từ nhỏ đến lớn lồng nhau (mở hình thứ nhất thì 

xuất hiện hình thứ hai nhỏ hơn đựng bên trong, mở tiếp hình thứ hai thì xuất hiện hình thứ ba 

nhỏ hơn đựng bên trong; cứ như thế đến hình thứ tam nhỏ nhất). Biết tứ diện thứ $k$ là $O_k 
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A_k B_k C_k$ có $O_k A_k$ vuông góc với mặt phẳng mp$(A_k B_k C_k)$, $O_k A_k= B_k 

C_k$ với $1 \leq k \leq 8$. Các cạnh $A_k B_k,\,k=1,\,2,\,…,\,8$ lập thành một cấp số cộng có 

công sai bằng $-1,1$cm. Các cạnh $A_k C_k,\,k=1,\,2,\,…,\,8$ lập thành một cấp số cộng có 

công sai bằng $-2,2$cm. Các góc $B_k A_k C_k,\,k=1,\,2,\,…,\,8$ lập thành một cấp số cộng có 

công sai bằng $-2 \circ$. $A_1 B_1 = 1$cm, $A_1 C_1=2$ cm, $B_1 A_1 C_1 =20 \circ$. Tính 

tổng thể tích của 8 khối tứ diện đó. 

Bài 7 (2012): Để thiết lập một mạng máy tính khôi dây phục vụ cho khách du lịch trên một hòn 

đảo hình tròn, có bán kính 1727m, người rải một lưới các điểm truy cập không dây có bán kính 

hoạt động là 184m. Theo bạn thì cần phải có bao nhiêu điểm truy cập như vậy để có thể phủ sóng 

không dây trên toàn bộ hòn đảo này. Hãy chỉ ra phương án đặt các điểm truy cập tương ứng với 

số lượng điểm truy cập đó. 

 

Bài 8 (2013): Một loại đá quý có dạng lập phương, cạnh bằng 2cm. Để làm đồ mỹ nghệ, người ta 

cắt 4 góc của khối lập phương sao cho các mặt cắt vuông góc với đường chép của khối lập 

phương, tạo thành một khối mới có 14 mặt và diện tích của mỗi mặt là bằng nhau. Tìm diện tích 

của một mặt. 
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Bài 9 (2015): Từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính $R=\sqrt{2014}$, người thợ mộc làm thành 

một khối hình có mặt cắt ngang là hình vuông và bốn miếng phụ hình chữ nhật bằng nhau (hình 

vẽ). Hãy xác định (gần đúng) chiều rộng của miếng phụ để diện tích sử dụng theo mặt cắt ngang 

là lớn nhất? 

 

Bài 10 (2015): Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn 

hộ với giá 2000000 đồng một tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Cứ mỗi lần tăng giá 

cho thuê 01 căn hộ là 50000 đồng một tháng thì sẽ có thêm 01 căn hộ bị bỏ trống. Công ty đã 

điều chỉnh giá phòng để có thu nhập cao nhất. Khi đó có bao nhiêu căn hộ được cho thuê? 

Bài 11 (2016): Có 2 khối trị bằng sắt xuyên qua nhau (như hình vẽ bên). Khối trụ đứng có bán 

kính đáy là $R=10$ cm, khối trụ ngang có bán kính đáy là $r=6$ cm. Biết rằng trục của 2 khối 

trụ buông góc với nhau và cắt nhau. 

Tính thể tích phần chung của 2 khối trụ. 
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Bài 12 (2017). Ông An đến siêu thị điện máy để mua một cái máy giặt với giá niêm yết là 12 

triệu đồng. Để mua trả góp ông An phải trả trước 40% số tiền, số tiền còn lại ông trả dần trong 

thời gian 6 tháng kể từ ngày mua, mỗi lần trả cách nhau một tháng với lãi suất 2,5%/tháng. Số 

tiền mỗi tháng ông An phải trả là như nhau và tiền lãi được tính theo nợ gốc còn lại sau mỗi 

tháng. Biết rằng lãi suất không đổi trong thời gian ông An trả nợ. Hỏi, nếu ông An mua theo hình 

thức trả góp như trên thì số tiền thực tế phải trả sẽ nhiều hơn so với giá niêm yết là bao nhiêu? 

(làm tròn đến nghìn đồng). 


