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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NỘI DUNG
Ôn tập Kiểm tra lại năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều Của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh cơ sở và học sinh trung học
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT này 12 tháng 12 năm
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-NTT về Tổ chức kiểm tra lại năm học 2020-2021 của
trường THPT Nguyễn Tất Thành;
Tổ Toán thống nhất nội dung kiểm tra năm học 2020-2021 như sau:
1. Nội dung:
STT

Nội dung

Khối 10

Khối 11

1

Thời gian làm bài

60 phút

60 phút

2

Hình thức (tự luận, trắc
nghiệm,…)

Tự luận

Tự luận

1. Bất phương trình và
hệ bất phương trình một
ẩn.
2. Dấu của nhị thức bậc
1, dấu của tam thức bậc 2.
3. Cung và góc lượng
giác.
4. Giá trị lượng giác của
góc, cung lượng giác.
5. Công thức lượng giác.

1. Giới hạn của hàm số.
2. Hàm số liên tục.
3. Đạo hàm, đạo hàm
cấp 2.
4. Hai mặt phẳng vuông
góc.
5. Khoảng cách, góc.

3

4

Nội dung lý thuyết

Nội dung bài tập

6. Phương trình đường
thẳng, phương trình
đường tròn
1.Tìm tập xác định của
hàm số. Giải bất phương
trình bậc 2, bất phương
trình đưa về dạng tích,
thương.
2. Tính giá trị của biểu
thức lượng giác. Chứng

1. Tính giới hạn của hàm
số.
2. Xét tính liên tục của
hàm số.
3. Tính đạo hàm của
hàm số.
4. Viết phương trình tiếp

-

2
minh đẳng thức lượng
giác.
3. Phương trình đường
tròn. Viết phương trình
tiếp tuyến của đường tròn.

tuyến của đường cong.
5. Chứng minh hai mặt
phẳng vuông góc. Tính
khoảng cách từ điểm tới
mặt phẳng.

2. Cấu trúc bài kiểm tra:
STT

Nội dung

Khối 10

Khối 11

1

Số câu lý thuyết

0

0

2

Số điểm lý thuyết

0

0

3

Số câu bài tập

3

3

4

Số điểm bài tập

10

10

5

Số điểm phân hóa cao

2

2

Nơi nhận:
- PHT phụ trách để “báo cáo”
- GVBM trong tổ để “thực hiện”
- Lưu hồ sơ tổ.
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