
 UBND THỊ XÃ BÌNH LONG CUỘC THI HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH 

 PHÒNG GD&ĐT TX BÌNH LONG  BỎ TÚI - NĂM HỌC 2016 - 2017 

 --o0o--  
 

  - Môn Toán – Lớp 9 – Cấp THCS 

 ĐỀ CHÍNH THỨC - Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  - Ngày thi: 27 tháng 10 năm 2016 

 

I. THÔNG TIN HỌC SINH (Học sinh điền đầy đủ, chính xác) 
 

 - MÃ SỐ BÁO DANH: .…..…..…… (Bao gồm 4 ký tự) 

 - Họ và tên thí sinh: ............................................................... Học sinh lớp: ...................................  

 - Trường trung học cơ sở: ...................................................... Thị xã: Bình Long 

 - Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................... Nơi sinh: ..........................................  

 

II. XÁC NHẬN CỦA GIÁM THỊ (Học sinh không được điền vào phần này) 
 

XÁC NHẬN CÁC GIÁM THỊ 

(Ký và ghi đầy đủ họ tên) 

SỐ PHÁCH 

(Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi) 

Giám thị 1 

 

 

 

Giám thị 2 

 

 

 

III. MÃ CUỘC THI – ĐỀ THI 
 

MÃ CUỘC THI MÃ ĐỀ THI 

TM2016 1811 

 

IV. NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý TRƯỚC KHI LÀM BÀI THI 
 

  1. Đề thi gồm 2 phần: 

     - Trang thông tin: Gồm 1 tờ A4. Thí sinh chỉ được ghi thông tin vào phần I, không được ghi 

thêm bất kỳ gì vào các phần còn lại trên trang thông tin này. 

     - Đề thi: gồm có 6 trang (3 tờ), có 10 bài và mỗi bài đúng sẽ được 5 điểm. Thí sinh làm trực tiếp 

bài vào trong khung để sẵn chỗ trống của đề thi. 

Tổng cộng: 8 trang (4 tờ) 
 

  2. Thí sinh được sử dụng các loại máy tính: Casio fx 95, casio fx 220, casio  fx 500A,  casio  fx 

500MS, casio  fx 500ES, casio  fx 500VN Plus, casio  fx 570MS, casio  fx 570ES, casio  fx 570ES 

Plus, casio  fx 570VN Plus, vinacal 500MS, vinacal 570MS, vinacal 570ES Plus, vinacal 570ES 

Plus II... Và các máy tính khác có chức năng tương đương, không được sử dụng máy tính có chức 

năng cao hơn hoặc có chức năng nhớ. 
 

  3. Nếu đề bài không có yêu cầu riêng thì kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân. 
 

  4. Chỉ ghi tóm tắt kết quả các bước làm, công thức, đáp số vào ô có sẵn và không có thêm ký hiệu 

gì khác. 

 

 

 

  
 

Chúc em thi tốt!  



  

Mã đề: 1811 | Trang 2/8 

 

  



  

Mã đề: 1811 | Trang 3/8 

 

 UBND THỊ XÃ BÌNH LONG CUỘC THI HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH 

 PHÒNG GD&ĐT TX BÌNH LONG  BỎ TÚI - NĂM HỌC 2016 - 2017 

 --o0o--  
 

  - Môn Toán – Lớp 9 – Cấp THCS 

 ĐỀ CHÍNH THỨC - Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  - Ngày thi: 27 tháng 10 năm 2016 

  - Mã đề thi: TM2016-1811 

 

ĐIỂM TOÀN BÀI THI 
XÁC NHẬN CỦA GIÁM KHẢO 

(Ký và ghi đầy đủ họ tên) 

SỐ PHÁCH 

(Thí sinh không được 

ghi vào phần này) 
 

Bằng số 
 

……… 

 

Bằng chữ 
 

……………….. 

Giám khảo 1 

 

 

 

Giám khảo 2  

 

 

 
 

 

BÀI 1: (Tổng: …/5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức: 

5 3 2 3
12 1 1 3 2

7 4 11 121

 
     

 
A  

Đáp số: A   Điểm: …./2,5 

 

 

2 4 4
1,08 8. 1,25

1 425 7 5
6. 1,2 0,5

105 1 2 3 5
6.46 3 2

259 4 17

   
     

        
 

  
 

B   

Đáp số: B    Điểm: …./2,5 

 

 

BÀI 2: (Tổng: …/5 điểm) 

a, Tính giá trị của biểu thức sau: 

2 2 2 2

27 10 16
  

  
C

x y x y x y
 với 

10 10 19 93

9 3 20 17

x y

x x

  


 

 

Đáp số: C   Điểm: …./2,5 

 

b, Gọi , 2x  là làm tròn 2 chữ số ở phần thập phân theo nguyên tắc quá bán số thực x. Tính giá trị 

của biểu thức sau:  

3 3 32 2 2 2 23 31 ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 ... 2016 ,2     D  

Đáp số: D   Điểm: …./2,5 
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BÀI 3: (Tổng: …/5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau: 

   
 

1 1
7 902 30,3 4 1, 62 14
11 0,8 5 11



    E  

Đáp số: E   Điểm: ….../2,5 

 

2016 2016 2016 2016
....

1.4 4.7 7.10 2014.2017
    F  

 

Đáp số:  F  Điểm: …../2,5 

 

 

BÀI 4: (Tổng: …/5 điểm) Cho 1 41; 2 U U  và 1 12   n n nU U U  với 2,3,4,5...n    

Tính giá trị của U5; U6; U19 và U20 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 
 

U5 U6 U19 U20 
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BÀI 5: (Tổng: … /5 điểm)  

Cuối tháng 12/2015 quỹ khuyến học thị xã Bình Long đã có 15 692 309 đồng và vẫn tiếp tục gửi 

tiết kiệm ở ngân hàng. Từ 15/6/2016 đến 15/10/2016, phòng Giáo Dục gửi hàng tháng vào sổ tiết 

kiệm của quỹ số tiền là 5 triệu đồng (Gửi hàng tháng là gửi vào cuối mỗi tháng). 

Hỏi đến cuối tháng 12/2016 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu 

tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng 

đơn vị). 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Đáp số:   Điểm: ……/5 

 

 

BÀI 6: (Tổng: …/5 điểm) Số 22418 và 100! có bao nhiêu ước chung? 

 - Quy ước: Bội và ước chỉ xét trên tập số tự nhiên 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Đáp số:   Điểm: ……/5 



  

Mã đề: 1811 | Trang 6/8 

 

BÀI 7: (Tổng: …/5 điểm) Tìm số dư của    
22 22

12 7 12 7    cho 2016 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Đáp số:   Điểm: ……/5 

 

 

BÀI 8: (Tổng: …/5 điểm)  

a, Tính giá trị của liên phân số: 
2016

1
18

1
11

1
14

2

G 







 

Đáp số: G  Điểm: ……/2 

 

  



  

Mã đề: 1811 | Trang 7/8 

 

b, Tính tổng các phân số có tử số là 20 và lớn hơn hoặc bằng 
21

201
 và bé hơn hoặc bằng 

73

1340
 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Đáp số:   Điểm: ……/3 

 

 

BÀI 9: (Tổng: …/5 điểm)  

Cho tam giác ABC có AB = 3,2015 (cm) BC = 4,2016 (cm) và AC = 5,2017 (cm) 

   a, Tính diện tích của tam giác ABC. 

   b, Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Đáp số: a, ABCS    

             b, S   
Điểm: ……/5 

 



  

Mã đề: 1811 | Trang 8/8 

 

 

 

BÀI 10: (Tổng: …/5 điểm)  

Cho 5 hình tròn tâm O1, O2, O3, O4 và O5 như hình 

vẽ phía dưới. Các hình tròn O1, O2, O3, O4 cùng 

tiếp xúc với O5. hình tròn O1 tiếp xúc với O2, hình 

tròn O2 tiếp xúc với O3, hình tròn O3 tiếp xúc với 

O4, hình tròn O4 tiếp xúc với O1. Các hình tròn O1, 

O2, O3, O4 có bán kính lần lượt là: 50, 200, 80, 90. 

Tính bán kính của đường tròn O5. 

 

 

(Trích Diễn đàn https://maytinhbotui.vn) 

 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Đáp số: r   Điểm: ……/5 
 

-- Kết thúc -- 

https://maytinhbotui.vn/

