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Phần I - Đọc hiểu (Phần này gồm 3 bài đọc, 30 câu hỏi và thí sinh nên dành khoảng 30
phút cho phần này)



1. Ý chính của bài đọc là gì?  
A. Ứng dụng của vật liệu nano trong khoa học 
B. Khả năng gây độc của vật liệu nano 
C. Đặc điểm và tính chất của vật liệu nano 
D. Một số các nghiên cứu về vật liệu nano 
2. Trong đoạn 1, tác giả lấy ví dụ về việc uống nước để chứng minh điều gì? 
A. Một chất tưởng như vô hại sẽ có hại nếu dùng sai liều lượng. 
B. Con người chưa biết đến độc tính của nước chứa nano bạc.  
C. Uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày có lợi cho sức khỏe con người. 
D. Đường dùng của một chất quyết định độc tính của chất đó.  
3. Theo bài đọc, điều gì KHÔNG dẫn đến sự thay đổi tính chất của vật liệu nano? 
A. Đường dùng 
B. Kích thước 
C. Khả năng tạo hình 
D. Khả năng vận chuyển 
4. Cụm từ “thực bào chán nản” ở đoạn 3 có ý nghĩa gì?  

ế ổ



A. Đại thực bào không làm biến đổi kích thước sợi carbon.  
B. Đại thực bào không làm biến đổi tính chất sợi carbon.  
C. Đại thực bào không nhận diện được sợi carbon.  
D. Đại thực bào không hấp thụ được sợi carbon.  
5. Theo đoạn 4, điều gì có thể rút ra về đặc tính của các loại vật liệu nano? 
A. Tính chất của một loại nano có thể suy đoán từ tính chất của một loại nano gần giống. 
B. Các vật liệu nano dù có tính chất khác nhau nhưng vẫn có những nét tương đồng. 
C. Vật liệu nano có các tính chất và đặc điểm giống với các vật liệu đồng chất của nó. 
D. Các loại vật liệu nano đồng chất nhưng vẫn có thể có đặc điểm và tính chất khác nhau.  
6. Khi tăng kích cỡ tiểu phân nano thì độc tính của nó như thế nào?  
A. Không xác định được  
B. Độc tính không đổi 
C. Độc tính giảm 
D. Độc tính tăng  
7. Điều gì sau đây đúng về khả năng của các loại nano bạc trong diệt khuẩn và virus?
A. Nano bạc có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus trên một số động vật.
B. Không có minh chứng về khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus trên tế bào.
C. Nano bạc có khả năng tiêu diệt tất cả các loại vi khuẩn và virus.
D. Nano bạc có khả năng diệt vi khuẩn E. coli và virus H1N1 trên người.
8. Loại nano bạc nào dưới đây gây hại đến phổi của động vật? 
A. Nano bạc 20 nm  
B. Nano bạc 50 nm  
C. Nano bạc bọc citrate 
D. Nano bạc trộn lẫn chitosan  
9. Tại sao không nên sử dụng nano bạc đường uống?  
A. Vì sử dụng nano bạc đường uống kém hiệu quả hơn so với các đường dùng khác 
B. Vì chưa có đủ cơ sở để kết luận về ảnh hưởng của nano bạc theo đường uống 
C. Vì chỉ một số nano bạc có kích cỡ nhất định mới có thể sử dụng qua đường uống  
D. Vì sử dụng nano bạc đường uống không có tác dụng đáng kể trong điều trị nCovi 
10. Trong đoạn cuối, tác giả thể hiện thái độ gì? 
A. Phê phán  
B. Thận trọng  
C. Bi quan 
D. Quả quyết 





11. Ý chính của bài đọc trên là gì?  
A. Sự phát triển trong thiết kế của lò phản ứng Tokamak T15-MD 
B. Đột phá về công nghệ khai thác năng lượng từ công nghệ nhiệt hạch 
C. Tầm quan trọng của plasma đối với các nghiên cứu khoa học hiện đại 
D. Các vấn đề về plasma cần được các nhà khoa học nghiên cứu và giải đáp  
12. Điều gì KHÔNG thể rút ra từ đoạn 1 và đoạn 2?  
A. Bốn trạng thái vật chất được tìm thấy trên trái đất là rắn, lỏng, khí và plasma.  
B. Lò phản ứng nhiệt hạch đầu tiên được xây dựng vào những năm 1950. 
C. Dự án Tokamak T15-MD có ảnh hưởng lớn đối với công nghệ nhiệt hạch. 
D. Nhiệt hạch là nguồn năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường. 
13. Theo đoạn 3, sự giống nhau giữa lò phản ứng T-15 và T15-MD là gì?  
A. Hiệu suất năng lượng  
B. Tiết diện  
C. Chế độ H  
D. Thời điểm ra đời  
14. Tác giả so sánh lò phản ứng T15-MD và Globus-M2 để chứng minh điều gì?  

ế ố



A. Vị trí đặt lò phản ứng ảnh hưởng đến thông số plasma.  
B. Kích thước có ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng.  
C. Cách thức khởi động ảnh hưởng đến thông số plasma.  
D. Hình dạng có ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng.  
15. Tại sao lò phản ứng Tokamak T15-MD có thể thực hiện được nhiệm vụ ở “quy mô vũ
trụ”?  
A. Nó có quy mô gấp 8 lần so với các lò phản ứng khác.  
B. Nó có thể mô phỏng được quá trình hoạt động của các vì sao. 
C. Nó có thể giải phóng được một lượng lớn plasma.  
D. Nó có thể đạt mức nhiệt rất cao để làm nóng plasma.  
16. Đâu KHÔNG phải là ưu điểm của công nghệ tạo năng lượng từ các phản ứng nhiệt hạch
có kiểm soát?  
A. Năng lượng tạo ra có thể tái tạo.  
B. Chi phí nguyên liệu sử dụng thấp.  
C. Nguồn năng lượng gần như vô hạn.  
D. Nhiên liệu có tính an toàn cao.  
17. Tại sao các nhà khoa học cần phải nghiên cứu về điện trường?  
A. Để thay đổi trạng thái của plasma 
B. Để khuếch tán sự hỗn loạn của plasma 
C. Để kiểm soát trạng thái của plasma  
D. Để vận chuyển plasma 
18. Khi ở “chế độ L”, plasma có đặc tính gì?
A. Plasma có thể mất khi nhiệt độ tăng.
B. Plasma duy trì trạng thái khi gia nhiệt.
C. Thời gian tồn tại của plasma tăng.
D. Sự hỗn loạn của plasma gia tăng.
19. Theo đoạn 7 và 8, trọng tâm nghiên cứu trong tương lai gần của các nhà khoa học là gì? 
A. Quy mô của các dự án liên quan đến nhiệt hạch  
B. Ảnh hưởng của giam giữ plasma lên điện trường 
C. Nhu cầu sử dụng điện năng toàn cầu hàng năm  
D. Sự dịch chuyển của các dòng nhiệt và hạt  
20. Từ “hồ sơ” ở đoạn 8 có nghĩa là gì?
A. Thông số
B. Yếu tố
C. Hiệu suất
D. Sơ đồ





21. Ý chính của bài viết trên là gì? 
A. Các tiến bộ trong nghiên cứu về hydrogel trong việc xử lý các loại ô nhiễm 
B. Ứng dụng mực sinh học để điều trị vết thương và cấy ghép bộ phận cơ thể 
C. Đặc điểm và nguyên lý hoạt động của hydrogel trong mực sinh học 
D. Khả năng ứng dụng của vật liệu sinh học mới trong một số lĩnh vực 
22. Cụm từ “những chú ngựa tháo vát” ở đoạn 2 có nghĩa là gì? 
A. Vi khuẩn được phát hiện có nhiều chủng loại. 
B. Vi khuẩn tham gia quang hợp ở nhiều loại thực vật. 
C. Vi khuẩn có khả năng phân huỷ nhiều chất ô nhiễm. 
D. Vi khuẩn có thể thực hiện được nhiều chức năng. 
23. Ý chính của đoạn 3 là gì? 

ể



Phần II - Toán trắc nghiệm

A. Mô tả các hình dạng mà máy in 3-D có thể in 
B. Mô tả cơ chế hoạt động của hydrogel 
C. Lập luận về vai trò của nước trong hydrogel 
D. So sánh thành phần của các loại polymer 
24. Cụm từ “acid hyaluronic” ở đoạn 3 là gì? 
A. Một loại rong biển 
B. Một phân tử đường 
C. Một phân tử nước 
D. Một loại silica  
25. Cellulose để sản xuất băng quấn được tạo ra như thế nào? 
A. Được phun lên bề mặt cong nhờ máy in 3-D 
B. Được tạo thành từ một giá đỡ chứa vi khuẩn Acetobacter xylinum 
C. Được vi khuẩn Acetobacter xylinum tiết ratrên bề mặt hydrogel 
D. Được tạo ra bởi hợp chất hydrogel chứa oxy 
26. Tác giả đề cập đến “khuôn mặt của một con búp bê” ở đoạn 5 để minh hoạ điều gì? 
A. Một môi trường có điều kiện ấm và ẩm ướt của hydrogel 
B. Một môi trường vi khuẩn biến hydrogel thành cellulose 
C. Một hình dạng bề mặt mà in 3-D có khả năng xử lý 
D. Một hình dạng bề mặt làm bằng chất liệu in 3-D 
27. Đâu là nhận định của GS. Anne Meyer về nghiên cứu của TS. Patrick Rühs? 
A. Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng vi khuẩn để tạo mực sinh học.  
B. Đây là nghiên cứu đầu tiên phát triển một loại hydrogel vi khuẩn.  
C. Đây là một nghiên cứu mới tạo ra mực sinh học từ polymer alginate.  
D. Đây là một nghiên cứu mới tạo ra vật liệu chức năng từ vi khuẩn.  
28. Theo đoạn 6, vấn đề nào có thể xảy ra khi tái sử dụng vi khuẩn trong lưới? 
A. Quá trình làm sạch lưới kém hiệu quả. 
B. Môi trường bên ngoài bị nhiễm khuẩn. 
C. Vi khuẩn tiếp tục phát triển trong lưới. 
D. Vi khuẩn thâm nhập vào dung dịch. 
29. Mực sinh học trong xử lý tràn dầu khác và trong xử lý ô nhiễm phenol khác nhau ở điểm
gì? 
A. Bề mặt phủ vật liệu hydrogel 
B. Hợp chất tạo hydrogel 
C. Kích thước lỗ của hydrogel 
D. Cách in 3-D tạo thành lưới gel 
30. Vai trò nào dưới đây của vi khuẩn KHÔNG được nhắc đến trong bài đọc? 
A. Tổng hợp cellulose 
B. Tổng hợp gelatin 
C. Phân hủy dầu 
D. Phân hủy phenol 

31. Cho hình trụ có đường kính đáy bằng  . Thiết diện qua trục của hình trụ là hình chữ
nhật có đường chéo bằng  . Diện tích toàn phần của hình trụ là
A.
B.
C.
D.

ề ẳ ế



32. Cho hình chóp tứ giác đều  có   Khoảng cách từ đường thẳng  đến 
 bằng

A.
B.

C.

D.
33. Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn  và  , 
Tổng  bằng
A.

B.
C.
D.
34. Một bình đựng 35 quả cầu phân biệt, trong đó có 20 quả cầu màu xanh và 15 quả cầu
màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 quả cầu. Xác suất để trong 5 quả cầu được chọn có cả quả cầu
màu xanh và quả cầu màu đỏ là
A.

B.  

C.

D.

35. Tại Hà Nội, giá nước sinh hoạt được tính như bảng sau (Đơn vị tính: đồng/  )
Số 
TT 
 

Mức sử dụng nước sinh hoạt
của hộ cư dân (  /tháng/hộ
gia đình)

Giá bán
nước

Thuế
GTGT(5%)

Phí bảo vệ
môi
trường (10%)

Giá thanh
toán

1 
 

 đầu tiên 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

Từ trên  đến   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

Từ trên  đến   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

Trên   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Một hộ gia đình tiêu thụ hết  nước một tháng thì số tiền phải trả là
A.  đồng.
B.  đồng.
C.  đồng.
D.  đồng.
36. Trong không gian  cho điểm  và đường thẳng  Phương trình mặt
cầu tâm  và tiếp xúc với  là
A.

B.
C.

D.

37. Cho khai triển  Hệ số lớn nhất trong khai triển đã cho là



A.
B.
C.
D.
38. Cho hình chóp  có  ,  và đáy  là hình vuông cạnh  Kẻ 

 Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng
A.

B.

C.

D.

39. Xét các số phức  thỏa mãn  . Môđun nhỏ nhất của số phức 

bằng
A.

B.

C.
D.
40. Hàm số  không có cực trị khi và chỉ khi

A.
B.
C.
D. ∪  

 
41. Số các số tự nhiên có bốn chữ số  thoả mãn  là
A.
B.
C.
D.
42. Cho hàm số  . 
Số giá trị nguyên của  thuộc  để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân
biệt có hoành độ âm là
A.
B.
C.
D.
43. Trong không gian với hệ trục toạ độ vuông góc  , cho đường thẳng 

 ,  là tham số, và hai điểm  . Gọi  lần lượt là
hình chiếu vuông góc của  trên  Biết khối tứ diện  có thể tích nhỏ nhất. Khẳng định
nào dưới đây đúng ? 
 



A.

B.

C.

D.

44. Tập hợp tất cả các giá trị của  để hàm số  nghịch biến trên  là

A.

B.

C.

D.
45. Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là  Biết rằng hiệu của hai số hạng liên
tiếp của dãy số đó lập thành một cấp số cộng:  Số  là số hạng thứ bao nhiêu
của dãy số đã cho?
A.
B.
C.
D.
46. Gọi  và  là hai nghiệm phức của phương trình  . Giá trị của biểu thức 

 là
A.  .
B.  .
C.  .
D.
47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để tập nghiệm của bất phương trình 

 chứa đúng hai số nguyên?
A.
B.
C.
D.
48. Cho hàm số  Hàm số  có bảng biến thiên như sau

 

Số điểm cực trị của hàm số 
 

là
A.
B.
C.
D.

ố ồ



49. Cho hàm số  có đồ thị trên  như hình vẽ. 

 

Khi đó,  bằng

A.

B.

C.
D.
50. Một nhà máy sản xuất bia xây dựng một hệ thống gồm các dây chuyền rửa vỏ chai bia tự
động được giám sát và vận hành bởi một công nhân với chi phí là  Euro/giờ. Mỗi dây
chuyền trong một giờ có thể sục rửa được  vỏ chai bia và chi phí cài đặt một dây chuyền là

 Euro. Mỗi đợt, hệ thống cần sục rửa  vỏ chai bia thì để tốn ít chi phí nhất, nhà máy
cần sử dụng số dây chuyền là
A.
B.
C.
D.
51. Tổng tất cả các giá trị nguyên của  để phương trình  
có nghiệm  là
A.
B.
C.  .
D.  .
52. Cho lăng trụ tam giác đều  có thể tích bằng  Gọi  là hình trụ nội tiếp lăng
trụ và  là tâm của mặt bên  . Mặt phẳng  chứa  cắt hình trụ  như hình vẽ. 
 

  

 
Thể tích khối hình còn lại (phần tô đậm) của khối trụ  là
A.

B.

C.

D.



Phần III – Toán tự luận

53. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc  cho hai đường thẳng 
và  . Phương trình đường thẳng phân giác của góc nhọn tạo bởi  và  là

A.

B.

C.

D.

54. Cho hình cầu bán kính bằng  . Thể tích lớn nhất của khối trụ nội tiếp trong hình cầu đã
cho là
A.

B.

C.

D.

55. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  bằng
A.

B.
C.
D.

56.
Hình bên là một bộ đèn chùm 10 bóng. 
Biết  là một hình chóp đều. Các cạnh bên là ba đoạn dây treo,  . Các cạnh đáy
là ống thép tròn đều,  . Bộ đèn được treo lên trần nhà bởi đoạn dây  .  
 

 
 
 
a) Tính góc giữa hai đường thẳng  và  . 
b) Biết tổng khối lượng của các cạnh của  và 9 bóng đèn là  , bỏ qua khối lượng của
các dây . Tính lực căng trên dây  .
57. Một chiếc xe cứu hộ xuất phát từ góc của một hồ nước hình chữ nhật có các cạnh dài 

 và rộng  . Xe vừa có thể đi trên bờ hồ và đi trên mặt nước với vận tốc tương ứng
là  và  . Tính thời gian xe đi nhanh nhất đến tâm của hồ.

Water car


