SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢ NỘI

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁP THÀNH PHỐ
NẰM HỌC 2021 - 2022
Môn: NGỮ VĂN

ĐÈ CHÍNH THỨC

N gày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 1 5 0 p h ú t
(Đe thi gồm 01 trang)

Câu 1 (ố điêm)
M ột anh G rabB ike c h ở m ột n ữ bác s ĩ vào bệnh viện chổng dịch, đã cương
quyết không nhận tiền cuốc xe. A nh nói với chị m ột câu khiến a i nghe cũng xú c
động: N hận tiền của bác s ĩ đi chổng dịch lúc này là có tội với Tổ q uốc! ( ...) A nh
chạy x e ôm, cái n g h ề có th ể nói là rất bình dãn và vất vả, p h ả i quần quật giữ a
những ngày dịch g iã đ ể kiếm tiền nuôi thân và gia đình, đã cho chúng ta hiểu
thêm về m ộ t khía cạnh của Tổ quốc.
(Văn Công Hùng, Chúng ta sẽ phải sống khácỉ, báo Văn nghệ 30/8/2021)
T ừ sự việc trên, em hãy tạo lập m ột văn bản nghị luận (khoảng 2 trang giấy
thi) với chủ đề: M ộ t khía cạnh của Tổ quốc trong em.

Câu 2 (14 điểm )
C ó người băn khoăn thế nào là thơ hay? Rồi người đó tự trả lời:
Với tôi, m ột câu thơ hay, m ột bài th ơ hay ít n h ất p h ả i g â y được ấn tượng về
m ộ t p h ư ơ n g diện nào đó. N hữ ng ẩn tư ợng đó thường in sâu vào trí nhớ, hóa
thành m áu thịt, hóa thành tâm hồn.
(Theo Hoàng Minh Đức, Một cách ngẫm về thơ, báo Văn nghệ 29/6/2018)
Em h iểu ý kiến trên như thế nào? L àm rõ “nhữ ng ấn tư ợ ng ” của em về m ột
bài thơ hay trong chương trình N gữ văn T rung học cơ sở.
-------------------------h é t -------------------------

G iảm th ị coi thỉ không giả i thích gì thêm.

H ọ tên th í sinh: .TAtyo...tAíy.ldQuẤ...........s ổ báo d a n h :...v D.Sot.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HA NỘI
—

________

ĐÈ CHÍNH THỨC

r à THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LÓT 9 CÁP THÀNH PHÓ
NĂM HỌC 2021 - 2022
.Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ngày thi: 24 thảng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150phút
(Đề thi có 01 trang)

4'điểm)
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phủ qnv chút nào. Bây giờ
phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải găng sức làm, cũng như một người lính vâng
mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận, Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chi
có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thi làm một
cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng- hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già
hái củi, em ừẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi".
(Nguồn: nhandan.vn)
a. Câu nói ừên giúp em nhận biết những phẩm chất đạo đức lớn lao nào của Bác Hồ? Bằng kiến thức
đã học trong môn Giáo dục công dân lóp 8 và 9, em hãy trình bày nội dung của nhứng phẩm chất đó và
rút ra bài học cho bản thân.
b,Việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào với thế hệ ừẻ hiện nay?
Câu 2 (3 điểm)
^ÍKhi bàn về các biện pháp tăng cường tình đoàn kết và tinh thần tập thể, cỏ bạn cho rằng: Mỗi người
trong lớp khống chỉ cần biết tự_chủ, jư iậ p mà còn phải biết tôn trong người khác, tôn trong lẽ phải.
a. Em có tan thành ý kiến trên không? Vì sao?
Jb. Nêu những việc cần làm để rèn luyện tính tư chủ. tưlỆỊivà biết tôiiimng người.khác,
C ấu 3/(5 điểm)
_ giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quvền tố cáo của công dân.
V
v—"Trình bày sự
Từ hiểu biết về các quyền trên, em hãy nhận xét và đưa ra oách .giàLqxiyầí đúng pháp luật cho
trường họp: Bạn N nhiều lần nhìn thấy anh T lấv trôm đồ của người khác. N định gửi đơn khiếu nại về
hành'vi của anh T đến tòa án nhưng nghĩ mình chưE_được_thực hiện quyền này vì mới 14 tuổi.
Câu 4 (3 điểm)
Đang nghe B kể lại việc nhặt được ví tiền và máy tính ở thư viện trường, bạn M chợt nhìn thấy A
chạy nhảy ừên bàn học và nghịch máy chiếu. M liền nhắc A nên tôn trọng, giữ gìn tài sản của lóp và
khuyên B nên trả lại tài sản vừa nhặt được. Cả A và B đều phản đối và cho rằng tài sản của Nhà nước để
sử dụng chung, ai làm gì cũng được,^ còn tài sản nhặt được thuộc quyền sở hữu của người nhặt được nó.
Nếu chứng kiến sự việc trên, bằng kiến thức đã học, em hãy phân tích và đưa ra lời khuyên giúp
A
nhận ra được việc làm, ý kiến của mình là sai.
Câu 5 (4 điểm)
Vị đạo diễn đứng trên sân ga, một cậu bé đến gần và đề nghị được đánh giày cho ông nhưng đạo
diễn từ chối. Cậu bé khẩn khoản hỏi vay ông một ít tiền và hứa sẽ trả lại tiền vào tuần sau vì cậu đang rất
đỏi. Nhìn bộ dạng cậu bé, vị đạo diễn đưa cho cậu một chút tiền. Một thời gian sau, khi đạo diễn đi qua
nhà ga, cậu bé chạy đến trả tiền và chia sẻ cậu đã đợi ông ở đây rất lâu rồi... Cậu bé đánh giày sau này
trở thành người đứng đầu một công ty điện ảnh lớn.
(Lược phỏng theo Lương thiện không cần qua sát hạch, songdep.com.vn)
Theo em, việc tìm cách ừả lại tiền của cậu bé đánh giày thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Trình bày
hiểu biết về phẩm chất đạo đức đỏ. Từ câu chuyện ừên, em hãy rút ra bài học cho bản thân.
C âu 6 (3 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Eảo^ệ-ÌLÒaJ3Ìnb không chỉ là hơp tác và tăng cường tình hữu nghị giữa các
-dân tôc trên thế giới m à còn cần phải tôn trong và hoc hỏi các dân tôc khác.
Phân tích để làm rõ ý kiến trên. Nêu những viêc học sinh cần làm đề gỏp phần nhỏ bé của mình bào vẽ
hòa bình, tăng cường tình hữu ngM giữa các dân tôc ừên thế giới và tôn ừong. hoc hỏi các dân tộc khác.
.................HẾT......................
Giám thị coi thi không ạiải thích gì thêm
Ho tên thí sinh...'Mty.uịí-.r...ÌfaU^.Uv|.So báo danh...Xiì(i>....................

SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO
EẰ NỘI

KÌ THI CHỌN HỌC SĩNH GIỎI LÓT 9 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2021 - 2022
_____
Môn thi: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thòi gian làm bài: 150 phút
(Đe thỉ gồm 01 trang)

ĐÈ CHÍNH THỨC

Câu I (5,0 điếm)
Dựa vào Atlạt Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Kể tên các quốc gia tiếp giáp với nước ta ở trên biển. Trình bày các biểu hiện của tính
chất nhiệt đói ẩm gió mùa qua yếu tố khí hậu và hải văn của vùng biến Việt Nam.
2. Phân tích đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc. Cho biết hướng địa hình của
vùng núi này ảnh hưởng đến khí hậu nước ía như thế nào?
Câu n (2,5 điếm)
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu
vực kinh tế giai đoạn 1990 - 2007.
2. Vì sao tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta còn lớn?
Câu m (4,0 điểm)
Dựa vào Atlaí Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Nêu vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế nước ta. Chứng minh điều kiện tự
nhiên và tài nguyên thiên nhiên nước ta thuận lợi để phát triển ngành khai thác và nuôi trồng
thủy sản.
2. Giải thích tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất
cà nước?
Câu r v (4,0 điểm)'
Cho bảng số liệu:
Lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2010 và năm 2019
— -—
Ngành kinh tế
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Công nghiệp và xây dựng
Dịch vụ
npẢ
X
Tong sô

Nă m

2010

2019

24 279,0
10 277,0
14 492,5
49 048,5

18 831,4
16 456,7
19 371,1
54 659,2

1. Vẽ biểu đồ ihích hợp nhật thể hiện quy mô và cơ cấu lao độne đang làm việc phân theo
ngành kinh tể nước ta năm 2010 và năm 2019.
2. Nhận xét về số lao động và cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế của
nước ta giai đoạn 2 010-2019.
Câu V {4,5 điểm)
Dựa vào Atỉat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy cho biết:
1. Vùng Đồng bằng sông Hồng có nhừng diều kiện thuận lợi và khó khăn gỉ để phát triển sản
xuất lương thực? Tỉnh, thành phổ nao của vùng có tì lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây
lương thực đạt mức trên 90%?
2. Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
------...-------------- ....---- h ế t -----------------------------Lưu ý:
- Thỉ sinh được sử dụng Atỉat Địa H Việt Nam và máy tinh cầm tay không có chức năng
thu, phát và hat trữ dừ liệu.
- Giảm thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:........................................................số báo danh:..............................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢ NƠI

ĐÈ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁP THÀNH PHÓ
NĂM HOC 2021-2022
Môn thi: LỊCH s ử
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đe thi gồm 01 trang)

Câu 1 (6 điêm)
Lập bảng hệ thống kiến thức về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong
xã hội V iệt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX theo những nội dung sau:
Giai cấp, tầng lớp; xuất thân, địa vị xã hội; thái độ đối với độc lập dân tộc.
Câu 2 (5 điếm)
E>m hãy khái quát phong trào dân tộc, dân chủ công khai ở Việt Nam
(1919 - 1925) và làm rõ mục tiêu, tính chất, điểm tích cực, hạn chế của
phong trào này.
Câu 3 (ố điểm)
Trình bày tình hình kinh tế của nước M ĩ từ năm 1945 đển năm 2000.
Phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.
Câu 4 (3 điểm)
Đầu thế kỉ XX, kinh tế Hà Nội có những chuyển biến gì? Tại sao có
chuyển biến đó?
--------------- Hế t --------------

Giảm thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh.. ỈJằ. .ĩếìẢ..LưÁ.......số báo danh.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHÓ
Năm học 2021-2022
Môn: TOÁN
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài I. (5,0 điểm)
1) Giải phương trình \Jx + 3 + yj3x + 1 = X + 3.
2) Cho a ,b ,c là các số thực khác 0, thỏa mãn a2 + ab - c 2 + bc và a2 +ac = b2 + bc.
/
Tính giá trị của biểu thức K =
.1 + 7C j V a)
V
Bài II. (5,0 điểm)
1) Tìm tất cả các số tự nhiên m ,n thỏa mãn 3m + 2022 = n2.
2) Tìm tất cả số nguyên tố p để phương trình

X3

+ y 3 - 3xy +1 = p có nghiệm nguyên dương.

Bài III. ( 2,0 điểm)
Với các số thực a,b,c thỏa mãn 0 < a , b, c < 1 và a + b + c = 2, tìm giá trị lớn nhất và
giá trị nhỏ nhất của biểu thức p = - a^ + ..—- + • ca
1 + ab 1+ bc 1+ ca
Bài IV. (6.0 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn (A B < A C ), nội tiếp đường tròn ( o ) . Các đường cao
A D ,B E ,C F của tam giác ABC đồng quy tại trực tâm H . Gọi K ,Q lần lượt là giao điểm của
đường thẳng E F với hai đường thẳng A H ,A O .
1) Chứng minh ẤQ Ẽ = 90°.
2) Gọi / là trung điểm của A H . Chứng minh ỈE 2 - IK.ID.
3) Gọi R, J lần lượt là trung điểm của BE,C F. Chứng m inh JR vuông góc với QD.
Bài V. (2,0 điểm)
1) Tìm tất cả các số nguyên dương a,b sao cho số ( a 3 + b)[bì + a ) là lập phương của
một số nguyên tố.
2) Trên bảng ta viết số tự nhiên 222...2 gồm 2022 chữ số 2. Mỗi bước ta chọn 22 chữ số
liên tiếp nào đó có chữ số ngoài cùng bên trái bằng 2, rồi biến đổi các chữ số được chọn theo
qui tắc: chữ số 2 đổi thành chữ số 0 còn chữ số 0 đổi thành chữ số 2.
a) Chứng minh mọi cách thực hiện đều phải dừng lại sau một số hữu hạn bước.
b) Giả sử sau khi thực hiện được n bước thì không thể thực hiện được thêm bước nào
nữa. Chứng minh n là số lẻ.
---------------- Hết---------------Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh :........................................................................ số báo danh :..................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HA NỘI
ĐÈ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM h ọ c 2021 - 2022
Môn: VẶT LI
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150phút
(Đe thi gồm 02 trang)

Bài I (3,0 điểm)
1. Hình la mô tả nam châm vĩnh cừu M, nam châm điện Q và một kim nam châm nhỏ. Khi
khóa K mở, kim nam châm nhỏ định hướng như hình vẽ. Khi đóng khóa K, lập luận để xác định chiều
lực từ mà Q tác dụng lên M.
2. Một nam châm thẳng được đặt đồng trục bên cạnh một ống dây như Hình lb. Cho nam châm
thẳng lần lượt quay đều quanh các trục Ox; Oy và Oz (vuông góc với nhau từng đôi một) từ trạng thái
ban đầu. Trường họp nào không xuất hiện dòng điện cảm ứng đi qua điện ưở Ro ? Vì sao ?
Ro

iíííííi
Hìnhlb

Hình la

Bài II (5,0 điểm)
Hình 2 mô tả ngọn nến, thanh cứng mành và bức tường cách đều nhau
những khoảng a. Ngọn nến A có chiều cao h sẽ cháy hết ừong khoảng thời gian ti.
Ngay tại thời điểm bắt đầu đốt ngọn nến, một con bọ bò ữên thanh cứng từ B có
độ cao h xuống mặt đất mất một khoảng thời gian Í2 (Í2 > ti).
1. Tìm điều kiện để bóng đen của con bọ bất động trên tường.
2. Tìm điều kiện để bóng đen của con bọ trên tường chuyển động lên
trên, xuống dưới. Tìm vận tốc bóng đen của con bọ ưên tường (theo h, ti, t2)
trong từng trường họp.

M

Hình 2

Bài m (4,0 điểm)
Trong một nghiên cứu về khả năng làm lạnh của nước nhờ gió ở điều kiện nhiệt độ phòng là 25°c,
người ta cấp nhiệt cho 2kg nước rồi để nguội đến 42° c thì bắt đầu đo nhiệt độ của khối nước sau mỗi
phút dưới quạt điện và thu được bảng sau:
Chế độ quạt
Không có gió
Gió nhe
Gió trung bình
Gió manh

1 phút
39
38
37
36

2 phút
37
36
34
32

Níhiệt độ nước (°C)
3 phút
4 phút
36
35
35
34
32
30
30
28

5 phút
34
33
29
27

1. Cho nhiệt dung riêng của nước c = 4200 I/kg.K"1. Hãy lập bảng tính độ giảm nhiệt độ và
nhiệt lượng truyền từ 2 kg nước ra môi trường xung quanh trong khoảng thòi gian 5 phút (theo mẫu)
Chế độ quạt
Không có gió
Gió nhe
Gió trung bình
Gió manh
2.
không có gió ?

*

Nhiệt độ hạ xuông sau 5 phút

Nhiệt lượng nước truyền ra môi trường

Khi quạt thổi gió mạnh, 2 kg nước trong 5 phút đã mất bao nhiêu nhiệt lượng so với lúc

Trang 1/2

3.
Có một quan điểm cho rằng: ừong cùng một đơn vị thời gian, nhiệt lượng mà nước mất đi tỉ
lệ thuận với tốc độ của gió. Biết tốc độ gió mạnh trong thí nghiệm ứên là 10 km/h. Tính nhiệt lượng
mà 2 kg nước truyên ra môi trường xung quanh sau 5 phút nêu tôc độ gió là 30 km/h. Từ kêt quả tính
được, em hãy cho biết quan điểm trên có phù hợp với thực tế không ? Vì sao ?
Bài IV (3,0 điếm)
Trong cửa hàng giầy dép, người bán hàng đặt gương phẳng nhỏ OM
E / s,
trên mặt đất để khách hàng quan sát khi thử sản phẩm. Một nữ khách hàng
M
thử đôi giày đế mỏng khi đứng thẳng thi mắt cách mặt đất EF = l,6m. Nếu
/
đật OM thẳng đứng ừên mặt đất như Hình 3, người khách hàng đứng ở mọi
s
/
'' //
vị trí trước gương luôn thấy ảnh của chân minh qua gương.
>
7N//
1. Tìm chiều cao tối thiểu của OM.
F
't
2. Nghiêng gương góc a = 30° như hình vẽ. Tính khoảng cách
xa nhất từ chân của nữ khách hàng tới gương để cô ấy vẫn nhìn thấy
Hình 3
ảnh của chân mình qua gương.
Bài V (5,0 điểm)
Một máy sấy tóc vỏ nhựa sử dụng hiệu điện thế
220V như Hình 4a. Bộ phận chính của máy gồm quạt
điện và 2 sợi đốt A, B có cùng công suất tỏa nhiệt. Nhà
sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm của họ được cách điện
kép. Chiếc máy sấy tóc có 3 chế độ hoạt động, điều khiển
bởi các khóa s1, S2 và S3 được mô tả bởi bảng sau:
Chế độ

Chức năng

Mô tơ quạt

Công suất (W)

1

Mát (chỉ quạt)

165

2

Nóng nừa công suất

825

3

Nóng toàn công suất

1485

1
Hình 4a

1. Điều khiển các khóa điện ở trạng thái nào để máy sấy tóc có công suất lần lượt là 165W,
825W ? Tính cường độ dòng điện qua S3 ở hai ừạng thái đó.
2. Tại sao máy sấy tóc này không có sợi dây an toàn nối đất ?
3. Nhằm bảo vệ cho máy sấy tóc ừong quá trình sử dụng, nhà sản xuất có những mẫu cầu chì
loại 5A; 6,75A; 10A; đê mắc trước S3. Em hãy lập luận để chọn một mẫu cầu chì phù họp máy này.
4. Để tiết kiệm chi phí, một công nhân đã đề xuất thiết kế máy sấy tóc theo Hình 4b cũng sừ dụng
hai sợi đôt A, B và động cơ trên. Hãy chi ra những hạn chê của máy này so với máy ở Hình 4a.
Mô tơ quạt

------------- Hết-------------Giảm thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh

...............................................Số báo danh
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẦNỘĨ

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: HÓA HỌC
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đe thi gồm 02 trang)

ĐÈ CHÍNH THỨC

'K Câu I (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Dẩn từ từ đến dư khí CƠ2 vào dung dịch nước vôi trong.
b) Cho hỗn hợp rắn gồm Na và AI2 O3 có tỷ lệ mol tương ứng là 1:1 vào nước dư.
0)Cho từ từ dung dịch K2 S vào dung dịch FeCỈ3.
d) Dần từ từ đến dư khí SO2 vào dưng dịch nước brom.
2. Cho hỗn hợp rắn gồm các chất MgCƠ3, CuO, NaCl. Lập sơ đồ, viết các phương trình hóa học
điều chế các kim loại Mg, Cu, Na riêng biệt sao cho không làm thay đổi khối lượng các kim loại trong
hỗn hợp ban đầu. Các điều kiện và dụng cụ cần thiết có đủ.
Câu n (4,0 điểm)
1. Giải thích vì sao:
■*a) Khí clo được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi.
(b^Dây dẫn điện cao thế thường được làm bằng nhôm còn dây dẫn điện trong nhà thường được
làm bằng đồng.
2. Cho Xi, X2, X3, X4, X5, Xô, Yi, Y2 , Y3, Y4 , Y5, Yô đều là các họp chất của lưu huỳnh. Tìm các
chất và viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: l ỵ p
( 1).

, Xl _ ẹ U -»x,
x 2- ^ U x 3 (13)

Fe í

(7)

Yr

(8)

^Y 2

+

N

a 0 H

í M

x 4 - ^ U x 5Z J Ẽ L ^ x 6i đen
+ Pb(N03)2

Ỉ t t S

ẫ

v 20 5(xt)
(9)

J

(10)

k

(14)

+ BaCl-í
->Y4 + NaOH »Y<
( 11)

(12)

Cho biết: Mx + MYi = 240; MY - Mx = 30; Mx + MY = 267; Mx + MY = 220.
Câu m (4,0 điểm)
1. Khí X không màu, mùi hắc, độc. X được dùng để tẩy trắng bột
gỗ ừong công nghiệp giấy, diệt nấm mốc... Thí nghiệm điều chế X
từ chất rắn Y và dung dịch H2SO4 được mô tà như hình vẽ bên.
a) Xác định các chất X, Y, z và viết các phương trình hóa học
xảy ra.
b) Nêu vai trò của bông tẩm dung dịch z.
c) Có nên thay dung dịch H2SO4 bằng dung dịch H C 1không?
Vì sao?
2. Hợp chất A được tạo thành từ 2 nguyên tố M và X có công thức MaXb ừong đó X chiếm 64,615%
về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M, số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện 1 hạt.
Trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt hai loại bằng nhau. Cho a + b = 4, một phân tử chất A có 32 hạt
proton, nguyên từ khối được coi có giá tri bằng tổng số hạt proton và nơtron ừong nguyên tử. Tính số
hạt proton có trong mỗi nguyên tử M và X.
3. Hỗn hợp X gồm X mol Na, y mol Zn và z mol Fe; hỗn họp Y gồm 18y gam AI và (1 l,5x + 28z)
gam kim loại M. Hòa tan hoàn toàn X hoặc Y bằng lượng dư dung dịch H2SO4 0,5M đều thu được V
lít khí H2 (đo ờ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
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a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Xác định kim loại M.
Câu IV (4,0 điểm)
Tháp hấp thụ T2
1. Cho sơ đồ tổng hợp axit HC1 (hình bên):
Khi
thoat
a) Mô tả quá trình tổng hợp axit HC1. Thíptẩn*hjpTt
ngoải
Trong quá trình này, khí HC1 được hấp thụ theo
nguyên tắc nào?
b) Tính khối lượng CỈ2 và H2 cần dùng
để tổng hợp được 10 tấn HC1, biết H2 được
dùng dư 10% so với lượng cần thiết và phản
ứng xảy ra hoàn toàn.
c) Vì sao người ta dùng dư H2 mà H>không dùng dư CI2 ?
2. Dung dịch X chứa Na2CC>3 và NaOH.
Dung dịch Y chứa Ca(HCC>3)2 0.25M và
NaHCCb 0,25M. Trộn X và Y thu được 4 gam
kết tủa và 250ml dung dịch z. Nhỏ từ từ từng
giọt dung dịch HC1 IM vào 250ml z, sự phụ
ITT"-------- >
thuộc số mol khí vào thể tích dung dịch HC1
0,14
Thể tích dung dịch HC1 (lít)
được mô tả như đồ thị hình bên. Tính nồng độ
mỗi chất tan có trong dung dịch X. Coi thể tích của dung dịch không đổi.
Cầu V (4,0 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam oxit kim loại M có hóa tộ không đổi trong dung dịch H2 SO4 28% ờ
nhiệt độ ti thu được dung dịch X chỉ chứa 14,4 gam muối.
a) Tìm công thức hóa học của oxit kim loại M.
b) Làm lạnh dung dịch X xuống nhiệt độ t2 (t2 < ti) thấy tách ra 6,15 gaxn chất rắn và dung dịch
Y. Trong Y, oxi chiếm 78,918% về khối lượng. Tìm công thức hóa học của chất rắn tách ra.
2. Chia m gam hỗn hợp bột X gồm AI và Fe3Ơ4 thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 .
- Phần 2: Nung nóng trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác đụng
với dung dịch z chứa NaOH dư thu được dung dịch T, phần không tan E và 0,672 lít khí H2 . Phần
không tan E cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được sản phẩm gồm một muối sắt, V lít
khí SO2 và nước. Các thể tích khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a) Tính m và V.
b) Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch HC1 IM vào dung dịch T đến khi phản ứng kết thúc thu
được 5,46 gam kết tủa. Tính số gam NaOH có trong dung dịch z.
Cho: H = 1; c = 12; N = 14; o = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; Si = 28; p = 31; s = 32;
C1 = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.
---------- HẾT----------Giám thị không giải thích gỉ thêm
Họ tên thí sinh:. . • . . . Tku..Í?Io.WJ$ACị......
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: SINH HỌC
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đe thỉ gồm 02 trang)

Câu I (3,0 điếm)
1. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa
cơ thể và môi trường.
P54
2. Hình bên mô tả tim bình thường và tim bị một loại dị
tật bẩm sinh ở người. Hãy quan sát hình và cho biết:
a. Tên loại dị tật tim bẩm sinh nói trên.
b. Nếu dị tật này xuất hiện ở tim của thai nhi, giải thích
sự ảnh hưởng của nó đối với sự trao đổi khí ở phổi và ở tể bào
của em bé trong giai đoạn trước sinh và sau sinh.
Tim bình thường
Tini bị d| tật
Câu II (3,0 điểm)
1. Hãy trình bày các hoạt động chủ yếu của bạch cầu trong quá trình bảo vệ cơ thể
người khi bị vi sinh vật xâm nhập.
2. Khi bị các yếu tố gây căng thẳng (stress) tác động, cơ thể thường có các biểu hiện
như tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, tăng tiết mồ hôi... gọi là phản ứng stress báo động ngắn
hạn. Hãy trình bày cơ chế hình thành phản ứng này.
3. Một nam thiếu niên bị tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù hoocmôn
FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức bình thường. Ở tuổitrưởng
thành sinh dục, người này có phát triển các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp(mọc ria mép, vỡ
giọng,...) không? Giải thích.
Câu III (4.0 điểm) '
Sơ đồ sau thể hiện mối quan hệ giữa gen và tính trạng:
_

1

_

2

3

Gen A (một đoạn ADN) —>mARN -» Prôtêin A -» Tính trạng A
1. Hãy giải thích mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ trên theo trật tự 1, 2, 3.
(?) Hình bên mô tả cơ chế đột biến gen A thành
gen a Khi có 1 phân tử 5 Brôm Ưraxin (5BU) xen vào
mạch mới trong quá trình nhân đôi ADN. Để hình thành
được 1 gen a, số nuclêôtit mỗi loại môi trường cần cung
cấp bị thay đổi bao nhiêu so với quá trình nhân đôi ADN
tương ứng nhưng không có 5BƯ xen vào?
(3 ) Biết rằng gen A bị đột biến thay thế 1 cặp
nuclêôĩít A-T bằng 1 cặp nuclêôtit G-X. Những trường
Igt biến thay thế nào có thể làm cho prôtêin do gen đột biển mã hóa bị mất hoạt tính?
; c â u l v)(3.0điểm)
1. So sánh kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân I trong trường hợp các tế
bào của một cơ thể lưỡng bội phân chia bình thường.
2. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết, tất cả các tế bào sinh dưỡng
trong cùng một cơ thể có số lượng nhiễm sắc thể giống nhau. Giả sử có 4 thể đột biến của loài
này được kí hiệu từ I đến rv. Quan sát số lượng crômatit ở kì giữa của quá trình nguyên phân
trong mỗi tế bào sinh dưỡng thu được kết quả như sau:
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IV
46

III
96

II
50

I
72

Thê đôt biên
Số lượng crômatit

kiểu hình giống nhau không? Giải thích.
Câu V (4,0 điểm)
1.
Trình bày các bước cơ bản trong kĩ thuật gen. Trong sản xuất và đời sống, công
nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?
0 ở một loài thực vật, gen A quy định sinh trưởng bình thường trội hoàn toàn so với
gen a quy định sinh trưởng chậm. Giả sử một quân thê có thê hệ xuât phát (I0) gôm 75% sô
cây có kiểu gen AA và 25% số cây có kiểu gen Aa. Qua hai thế hệ tự thụ phân nghiêm ngặt
thu được thế hệ I2.
a. Hãy xác định tỉ lệ các loại kiểu hình, tỉ lệ các loại kiểu gen ở thế hệ I2.
b. Tại sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn gây ra hiện tượng thoái hoá ở thế hệ
sau nhưng phương pháp này vẫn được sử dụng trong chọn giống?
3.
ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa
trắng, ở thế hệ p, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ có kiểu gen AA với cây hoa trắng có kiểu
.1

STT
1
2
3
4

4

-1-1

À

■*

r r\r\ _

i ____

__

4 r

1

r

Ạ

1 ___ 1

w ___ __

T T ĩS '

Nội dung
Phép lai trên hoàn toàn tuân theo quy luật phân li của Menđen
Cây hoa trăng ờ F] phải có kiêu gen aa
Cây hoa đỏ ở p có thê mang bộ nhiêm săc thê lưỡng bội
Có nhiêu hon 2 cơ chê xuât hiện cây hoa trăng ở F 1

1___ i ___ Ì . L ' __1_ 1

’ ____

Đúng hay sai

Giải thích

Câu VI (3.0 điểm)
1. ở một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi 1 cặp gen nằm trên
nhiễm sắc thể thường, các gen có quan hệ trội - lặn hoàn toàn. Tiến hành các phép lai thu
được kết quả như sau:____________________ ___________ ____________ _________________
1
-----------y--------------------------Kiêu hình màu măt ở đời con
Phép lai
Bố mẹ đem lai
Đỏ
Vàng
Xanh
Trắng
Măt đỏ X Măt đỏ
1
75%
0
25%
0
2
Măt vàng X Măt vàng
0
25%
75%
0
3
Măt xanh X Măt vàng
0
25%
25%
50%
a. Biện luận và xác định kiêu gen của bô mẹ ở mỗi phép lai.
b. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen dị họp quy định tính trạng này?
2. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một gen quy định.
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Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Tính xác suất
để cặp vợ chồng III. 15 —III. 16 sinh hai con có kiểu hình binh thường.
------------------------- ------- Hết------ ------------- — —
Thỉ sinh không được sử dụng tài liệu. Giảm thị không giải thích gì thêm.
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• SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

KỈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHÓ
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn thi: TIN HỌC
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2022
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đe thỉ gồm 04 trang)

ĐÈ CHÍNH THỨC

TỎNG QUAN BÀI THI
Tên ỉile chương
STT
Tên bài
Tên file dữ liệu vào Tên fĩle kết quả ra Điểm
trình
1
Đua robot
DRB.*
DRB.INP
DRB.OƯT
5
2
Chuỗi ARN
ARN.*
ARN.INP
5
ARN.OUT
3
Tải bài giảng
TBG.*
TBG.INP
4
TBG.OUT
4
Hình chữ nhật
HCN.*
HCN.INP
HCN.OUT
3
5
Cổ phiếu VNI
VNI.*
VNI.INP
VNI.OUT
3
Chú ỷ: Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP, PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal,
C/C++ hoặc Python.
r p A
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\

•

Câu 1. Đua robot (5 điểm)
Có hai robot đang chuyển động thẳng đều, cùng chiều trên cùng một con đường, robot thứ nhất
đang ở vị trí S1 di chuyển với vận tốc là Vi m/s, robot thứ hai đang ở vị ừí s 2 di chuyển với vận tốc là
v2 m/s. Hỏi sau bao nhiêu lâu thì hai robot gặp nhau?
Dữ liệu vào từfile văn bản DRB.INP:
• Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương 5Xmô tả vị trí của robot thứ nhất;
•
Dòng thứ hai gồm số nguyên dương V-1 mô tả vận tốc của robot thứ nhất;
•
Dòng thứ ba gồm số nguyên dương s2mô tả vị trí của robot thứ hai;
•
Dòng thứ tư gồm số nguyên dương v2mô tả vận tốc của robot thứ hai.
Các đơn vị khoảng cách được tính bằng mét, thời gian được tính bằng giây và
^ s 2;
S1,S2lVl l V2 < 1 0 9.
Kết quả ghi rafìle văn bản DRB.OUT:
In ra một số nguyên là phần nguyên của kết quả - thời gian mà hai robot gặp nhau. Nếu hai robot
không thể gặp nhau thì in ra —1.
Ví dụ:
DRB. OUT

DRB. INP

Giải thích

2
5
7
3

2

Sau 2.5 giây hai robot sẽ gặp nhau:
2 + 5 X 2.5 = 14.5
7 + 3 X 2.5 = 14.5
Phần nguyên của 2.5 là 2.

2
3
7
5

-1

Hai robot càng đi càng xa nhau.

Câu 2. Chuỗi ARN (5 điểm)
Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đang nghiên cứu về gen của một chuỗi ARN đặc biệt
được mã hoá bằng một xâu s gồm các kí tự 'A', 'Ư , 'G', 'X'. Họ muốn cắt từ chuỗi ARN đó một mạch
(được mã hoá bằng xâu X) cho trước.
Yêu cầu: từ chuỗi ARN 5 có thể cắt được ra tối đa bao nhiêu đoạn mạch X.
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Dữ liệu vào từ file văn bản ARN.INP:

•

•
•

Dòng đầu tiên gồm một xâu kí tự 5 mô tả chuỗi ARN;
Dòng thứ hai gồm một xâu kí tự X mô tả đoạn mạch cần cắt ra.
Các xâu chỉ gồm các kí tự 'A', 'u', 'G', 'X' và độ dài các xâu không quá 103 kí tự.
Kết quả ghi ra file văn bản ARN.OUT:
Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.
Ví dụ:
ARN.OUT

A R N .IN P
AUAUGXXAUGXGX

G iải thích

2

AUAU GXXAUGXGX

1

AAAAA

AUGX
AAÀAA
AAA
AGAX

0

u
Câu 3. Tải bài giảng (4 điểm)
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các lớp học sẽ học kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Để
học sinh có thể hiểu kĩ hơn về bài học, giáo viên lưu lại video các bài giảng và tải lên nhóm lớp cho học
sinh xem lại.
Một video bài giảng dài z giây. Dung lượng mà video cần phát 1 giây \ầX MB. Nhưng mạng
nhà An lúc đó chỉ có thể tải được Y MB trong 1 giây.
An muốn xem bài giảng mà không phải dừng lại giữa chừng. An quyết định trước khi bắt đầu
xem, sẽ đợi trước T0 giây để bài giảng được tải xuống một dung lượng nhất định. Một video bài giảng
được phát liên tục nêu tổng dung lượng tại thòi điểm bất kì mà An đã tải về lớn hơn hoặc bằng tổng
dung lượng của đoạn video tính đến thời điểm đó.
Yêu cầu: Hãy giúp An tìm xem lượng thời gian ít nhất T0 mà An phải đợi để có thể xem liên tục.
Dữ liệu vào từ'file văn bản TBG.INP:
Gồm một dòng gồm ba số nguyên dương X,Y,Z (1 < X , Y , Z < 105; Y < X);
Kết quả ghi rafìle văn bản TBG.OUT:
Một số nguyên dương T0 là thời gian ít nhất mà An phải đợi.
Ràng buộc:
• Có 80% số test ứng với 80% số điểm của bài thoả mãn: 1 < X,Y,Z < 100;
• 20% số test còn lại ứng với 20% sổ điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.
Ví dụ:
TBG. INP TBG.OUT
4 11

3

10 3 2

5

Giải thích
- An đợi trước 3 giây nên An đã tải được sẵn 3 x 1 = 3 MB.
- Tại giây thứ nhất của video, dung lượng mà An tải được sẽ là 3 + 1 = 4 MB,
vừa bằng dung lượng mà video phát ừong 1 giây là 4 MB.

'

- An đợi trước 5 giây nên An đã tải được sẵn 5 x 3 = 15 MB.
- Tại giây thứ nhất của video, dung lượng mà An tải được sẽ là 15 + 3 = 18
MB. Lớn hơn dung lượng mà video phát trong 1 giây là 10 MB.
- Tại giây thứ 2 của vi deo, dung lượng mà An tải được s ẽ l à l 8 + 3 = 21
MB. Lớn hom dung lượng mà video phát ừong 2 giây là 20 MB.
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Câu 4. Hình chữ nhật (3 điếm)
Cho một hình chữ nhật gồm N dòng và M cột. Các dòng được đánh số từ 1 đến N, từ trên xuống
dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến M, từ trái sang phải. Ô ở dòng thứ i và cột thứ j được gọi là ô (i,ỹ)
và có diện tích là 1 đơn vị. Có một số ô đã được điền sẵn kí tự 'X'.
Yêu cầu: tìm hình chữ nhật con có diện tích lớn nhất chỉ chứa duy nhất một kí tự 'X'.
Dữ liệu vào từfìle văn bản HCN.INP:
• Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên dương N, M, K (N,M < 104; K < 103) mô tả kích thước của
hình chữ nhật và số lượng kí tự 'X' có trong hình chữ nhật;
• K dòng sau, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương d và c là chỉ số dòng và cột của ô điền kí tự 'X'
(d < N ; c < M).
Kết quả ghi rafìle văn bản HCN.OUT:
Ghi ra diện tích của hình chữ nhật lớn nhất thoả mãn yêu cầu đề bài.
Ràng buộc:
• Có 50% số test tương ứng với 50% số điểm thoả mãn: N,M < 50;
• 30% số test khác tương ứng với 30% số điểm thoả mãn: N, M < 500;
• 20% số test còn lại tương ứng với 20% số điểm không có ràng buộc gì thêm.
Ví dụ:

Câu 5. Cổ phiếu VNI (3 điếm)
Bình mua bán cổ phiếu VNI trên thị trường chứng khoán. Giả sử giá của một cổphiếu VNI trong
vòng N ngày lần lượt ìầA1, A2, ..., AN. Biết rằng mỗi ngày Bình chỉ thực hiệnmột trongnhững hoạt
động sau:
1. Mua một cổ phiếu VNI;
2. Bán số lượng cổ phiếu VNI bất kì mà Bình đang sở hữu;
3. Không thực hiện bất kì giao dịch nào.
Yêu cầu: Bình thực hiện mua bán cổ phiếu VNI như thế nào để thu được lợi nhuận lớn nhất nếu anh ấy
tham gia mua bán bắt đầu từ ngày thứ T cho trước?
Dữ liệu vào từ file văn bản VNI.INP:
• Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương N (N < 105) là số ngày biết giá cổ phiếu;
• Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương A1,A 2, —,ẢN tương ứng là giá của một cổphiếu VNI
trong từng ngày (i4Ể< 109; 1 < i < N)\
• Dòng thứ ba gồm một số nguyên dương Q là số lượng truy vấn (Ọ < 105);
• Q dòng sau, mỗi dòng gồm một số nguyên dương T Ợ < N) thể hiện cho ngàyđầu tiên mà
Bình tham gia việc mua bán cổ phiếu VNI.
Kết quả ghi rafile văn bản VNI.OUT: Q dòng, mỗi dòng gồm một số nguyên duy nhất là lợi nhuận lớn
nhất mà Bình thu được ờ mỗi truy vấn tương ứng.
Ràng buộc:
•

Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài thoả mãn: N < 1000;
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1;

• 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài thoả mãn: N < 105; Q — 1;
• 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.
Ví dụ:
VNI. INP
4
12 5 4
2
1
3

V N I. OUT
7
0

Giải thích
Bình bắt đầu tham gia mua bán VNI vào ngày 1:
- Ngày 1: mua 1 VNI với giá là 1.
- Ngày 2: mua 1 VNI với giá là 2.
- Ngày 3: bán 2 VNI với giá là 5.
- Ngày 4: không mua hay bán VNI vào ngày này.
=> Lợi nhuận thu được là: —1 —2 + 2 X 5 = 7.
Bình bắt đầu tham gia mua bán VNI vào ngày 3:
- Bình không mua bán VNI vào ngày 3 và ngày 4.
=> Lợi nhuận thu được là: 0.

......................HẾT.......................
Giám thị không giải thích gì thêm; các dữ liệu vào là đúng đắn không cần kiểm tra; đặt tên theo đúng
như quy định trong đề.
Họ và tên thí sinh:........ ■$?...... XD'.UíỊ...ÌWvL.......

Trang 4/4

số báo danh:.....n .o .& .éi...........................

