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Câu 1 ( ID: 71856 ) (2 điểm):
a. Tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng, hướng bề lõm, lập bảng biến thiên và vẽ đồ
thị (P): y = x2 + 4x + 3.
b. Với giá trị nào của m thì đồ thị (P) cắt đường thẳng (d) : y = m tại hai điểm phân biệt có
hoành độ âm.
Câu 2 ( ID: 71857) (1 điểm):
Xác định hàm số bậc hai y = x2 + bx + c, biết rằng đồ thị của nó có trục đối xứng là đường
thẳng x = - 3 và cắt trục tung tại điểm A(0; 9)
Câu 3 ( ID: 71858 ) (2 điểm):
Giải các phương trình sau:
a.

x  x2

b. 5  x  x  1

Câu 4 ( ID : 71859 ) (1 điểm):
Giải và biện luận phương trình: mx - 3 = (2 - m)x + 2m
Câu 5 ( ID: 71860 ) (2 điểm):
Cho ba điểm A, B, C với A(-5; 6); B(-4;-1); C(4; 3).
a) Chứng minh A, B, C lập thành ba đỉnh của một tam giác.
b) Tìm điểm D trên trục hoành sao cho ABCD là hình thang có hai đáy AB và CD.
Câu 6 ( ID: 71861 ) (2 điểm):
Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2; 4), B(1; 1), C(4; 0).
a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông cân tại B.
b) Tính chu vi tam giác ABC.
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