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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

TỔ TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

CẤU TRÚC ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

TOÁN CAO CẤP (4 ĐVHT) 
  

1. Hình thức thi: Viết 

2. Kiểu đề thi: Tự luận 

3. Thời gian làm bài: 90 phút 

4. Nội dung kiến thức: 

Câu Nội dung Điểm 

1 Đại số tuyến tính 3 

2 Giới hạn và đạo hàm hàm một biến 2 

3 Hàm nhiều biến 2 

4 Tích phân hàm một biến và hai biến 3 

Nội dung các câu, các ý được quy định cụ thể như sau: 

Câu Nội dung 

1 Kết hợp hai trong các dạng toán sau thành một câu: 

 + Tính định thức cấp 4 

 + Thực hiện các phép toán (cộng, trừ, nhân, chuyển vị) về ma trận 

 + Cho dạng A.X = B ( hoặc X.A = B) tìm ma trận X, biết ma trận A và ma 

trận B (A là ma trận vuông cấp 2 hoặc cấp 3) 

 + Các dạng toán chứa định thức cấp 3 (giải phương trình, bất phương trình 

…) 

 + Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Grammer, Gauss ( hệ 

vuông với số ẩn n = 3, 4) 

 + Kiểm tra tính độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của hệ véc tơ 

trong 3 hoặc 4  

2 Chọn một trong các dạng toán sau: 

 + Tính giới hạn hàm một biến sử dụng quy tắc L’hopital (2 giới hạn) 

 + Tính đạo hàm hàm một biến dạng tích hoặc dạng mũ (2 hàm số) 

 + Xét tính liên tục của hàm số một biến (2 hàm số) 

3 Chọn một trong các dạng toán sau:  

 + Tìm cực trị hàm 2 biến f(x, y) ( hàm f(x, y) là hàm đa thức bậc 2 hoặc 

bậc 3) 

 + Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hai biến f(x, y) trên miền đóng, bị 

chặn D ( hàm f(x, y) là hàm đa thức bậc 2, miền D đơn giản) 

 + Tính các đạo hàm riêng cấp 1, cấp 2 của hàm 2 biến 

 + Áp dụng vi phân tính gần đúng giá trị của biểu thức 

4 Tính hai trong các dạng tích phân sau: 

 + Tích phân bất định hoặc tích phân xác định sử dụng một trong ba 
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phương pháp: Phân tích, đổi biến số, tích phân từng phần (đơn giản) 

 + Tích phân 2 lớp đã biết cận cụ thể: 

x ( , )

b d

a c

d f x y dy  , ( , )

d b

c a

dy f x y dx   với f(x, y) là hàm đa thức 

 + Tích phân kép ( , ) xd
D

f x y d y  với f(x, y) là hàm đa thức, miền D là một 

trong ba trường hợp trình bày trong bài giảng 

 + Tích phân đường dx d
L

P Q y  với P, Q là hai hàm đa thức; L là cung đã 

biết phương trình ( dạng y = g(x); x = g(y) hoặc x = x(t), y = y (t) ) 

 Lưu ý: Không lấy 2 tích phân cùng dạng, cùng loại. 

5. Hướng dẫn thực hiện: 

 - Áp dụng cho học phần Toán cao cấp (4 ĐVHT), hệ liên thông Kế toán 

doanh nghiệp và quản trị kinh doanh. 

 - Giảng viên ra đề thi phải cơ bản phù hợp với trình độ của sinh viên. 

 - Giảng viên có thể thay đổi số ý trong các câu sao cho phù hợp nhưng 

không được thay đổi tổng số điểm của mỗi câu. 

Nam Định, ngày …  tháng … năm 2011 
TỔ TRƯỞNG 
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