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Câu 1. Cho a = 1
2

√√
2 + 1

8
−

√
2

8
,

1. Chứng minh 4a2 +
√

2a −
√

2 = 0.

2. Tính giá trị của biểu thức S = a2 +
√

a4 + a + 1.

Câu 2. 1. Giải hệ phương trình
{

x2 + y2 + 2xy
x+y = 1

√
x + y = x2 − y.

2. Cho hai số hữu tỉ a, b thỏa mãn đẳng thức

a3b + ab3 + 2a2b2 + 2a + 2b + 1 = 0.

Chứng minh rằng 1 − ab là bình phương của một số hữu tỉ.

Câu 3. Tìm tất cả các số nguyên tố p = a2 + b2 + c2, với a, b, c là các số nguyên
dương sao cho a4 + b4 + c4 chia hết cho p.

Câu 4. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), BE, CF là các
đường cao. Các tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại S, các đường
thẳng BC cắt SO tại M.

1. Chứng minh
AB

AE
=

BS

ME
. Tính BK.

2. Chứng minh rằng △AME đồng dạng với △ABS.

3. Gọi N là giao điểm của AM và EF, P là giao điểm của AF và BC. Chứng minh
NP ⊥ BC.

Câu 5. Trong một hộp có chứa 2011 viên bi màu (mỗi viên bi chỉ có đúng một màu),
trong đó có 655 viên bi màu đỏ, 655 viên bi màu xanh, 656 viên bi màu tím, 45 viên bi
còn lại là các viên bi màu vàng hoặc màu trắng(mỗi màu có ít nhất một viên). Người ta
lấy ra từ hộp 178 viên bi bất kỳ. Chứng minh rằng trong số các viên bi vừa lấy ra luôn
có ít nhất 45 viên bi cùng màu. Nếu người ta chỉ lấy ra từ hộp 177 viên bi bất kỳ thì
kết luận của bài toán còn đúng không ?
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