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Câu 1.
#580026

Câu 2.
#580032

Câu 3.
#580029

Câu 4.
#580040

Câu 5.
#580031

Cho hai số nguyên dương m và n thỏa mãn m + 10 < n + 1 sao cho giá trị trung bình và số
trung vị của tập hợp {m, m + 4, m + 10, n + 1, n + 2, 2n} đều bằng n. Hỏi tổng m + n có giá
trị bằng bao nhiêu? 
(For positive integers m and n such that m + 10 < n + 1, both the mean and the median of
the set {m, m + 4, m + 10, n + 1, n + 2, 2n} are equal to n. What is m + n?)

A. 23

B. 21

C. 24

D. 22

E. 20

Tỉ số giữa w và x là 4: 3, tỉ số giữa y và z là 3: 2, tỉ số giữa z và x là 1: 6. Hỏi tỉ số giữa w và
y là bao nhiêu? 
(The ratio of w to x is 4:3, the ratio of y to z is 3:2, and the ratio of z to x is 1:6. What is the
ratio of w to y?)

A. 16:3

B. 3:2

C. 8:3

D. 4:1

E. 4:3

Chloé chọn một số thực ngẫu nhiên trong khoảng [0,2022]. Cùng lúc đó, một cách độc lập
với Chloé, Laurent chọn một số thực ngẫu nhiên trong khoảng [0,4044]. Hỏi xác suất mà số
Laurent chọn lớn hơn số của Chloé chọn là bao nhiêu? 
(Chloé chooses a real number uniformly at random from the interval [0;2022].
Independently, Laurent chooses a real number uniformly at random from the
interval [0;4044]. What is the probability that Laurent's number is greater than Chloé's
number?)

A.

B.

C.

D.

E.

Một số đối xứng, ví dụ như 83438, là một số sẽ giữ nguyên khi nó được đảo ngược. Các số
x và x + 32 lần lượt là hai số đối xứng có 3 chữ số và 4 chữ số. Tổng các chữ số của x là
bao nhiêu? 
(A palindrome, such as 83438, is a number that remains the same when its digits are
reversed. The numbers x and x+32 are three-digit and four-digit palindromes, respectively.
What is the sum of the digits of x?)

A. 24

B. 23

C. 21

D. 22

E. 20

Có bao nhiêu số nguyên không âm có thể viết dưới dạng 
 

trong đó  {-1,0,1} với  ? 
(How many nonnegative integers can be written in the form 

 where  
{-1,0,1} for   ?)

A. 729

B. 3281

C. 512

D. 1094

Tổng số câu hỏi: 25

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25

KỲ THI TOÁN HỌC HOA KỲ AMC12 - 2022

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 - 16/10/2022



Ôn luyện

2/7

Câu 6.
#580039

Câu 7.
#580028

Câu 8.
#580024

Câu 9.
#580030

Câu 10.
#580041

E. 59048

Rút gọn  . 
(Simply  )

A. sin x

B. 1

C. sinx cos2y

D. cos x

E. cosx cos2y

Có bao nhiêu số nguyên n (không nhất thiết là số nguyên dương) sao cho giá trị 

biểu thức  là một số nguyên? 

(For how many (not necessarily positive) integer values of  is the value of  

 an integer?)

A. 3

B. 8

C. 6

D. 9

E. 4

Cho hai số thực khác 0 có tổng gấp 4 lần tích. Hỏi tổng hai số nghịch đảo của hai số đó là
bao nhiêu? 
(The sum of two nonzero real numbers is 4 times their product. What is the sum of the
reciprocals of the two numbers?)

A. 4

B. 2

C. 8

D. 12

E. 1

Hai cốc hình nón đặt đứng đựng cùng một lượng nước như hình dưới đây. 
Mặt nước ở mỗi cốc là một hình tròn với bán kính lần lượt là 3 cm và 6 cm. Người ta thả
vào mỗi cốc một viên bi hình cầu bán kính 1 cm. Viên bi chìm khiến cho mực nước ở mỗi
chiếc cốc dâng lên. Hỏi tỉ lệ mực nước dâng lên ở chiếc cốc hẹp so với mực nước dâng lên
ở chiếc cốc rộng là bao nhiêu?
(Two right circular cones with vertices facing down as shown in the figure below contain the
same amount of liquid. The radii of the tops of the liquid surfaces are 3cm and 6cm. Into
each cone is dropped a spherical marble of radius 1cm, which sinks to the bottom and is
completely submerged without spilling any liquid. What is the ratio of the rise of the liquid
level in the narrow cone to the rise of the liquid level in the wide cone?) 

A. 40:13

B. 1:1

C. 2:1

D. 47:43

E. 4:1

Bernado và Silvia đang chơi một trò chơi. Ban đầu, Bernado được nhận một số nguyên từ 0
đến 999. Bất cứ khi nào Bernado nhận được một con số, bạn ấy nhân đôi nó và đưa kết
quả cho Silvia. Sau đó, khi Silvia nhận được số, bạn ấy cộng thêm 50 và chuyển lại kết quả
cho Bernado. Người chiến thắng là người cuối cùng tạo được một số nhỏ hơn 1000. Gọi N
là số ban đầu nhỏ nhất giúp Bernado giành chiến thắng. Tổng các chữ số của N là bao
nhiêu? 
(Bernado and Silvia play the following game. An integer between 0 and 999, inclusive, is
selected and given to Bernado. Whenever Bernado receives a number, he doubles it and
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Câu 11.
#580033

Câu 12.
#580037

Câu 13.
#580035

Câu 14.
#580036

passes the result to Silvia. Whenever Silvia receives a number, she adds 50 to it and passes
the result to Bernado. The winner is the last person who produces a number less than 1000.
Let N be the smallest initial number that results in a win for Bernado. What is the sum of the
digits of N?)

A. 11

B. 10

C. 8

D. 9

E. 7

Hai đội A và B đang tham gia một giải bóng rổ mà trong mỗi trận đấu, mỗi đội chỉ có thể

thắng hoặc thua. Trong số các trận mà đội A đã chơi, họ chiến thắng  số trận. Trong số

các trận mà đội B đã chơi, họ chiến thắng  số trận. Biết rằng số trận mà đội B thắng nhiều

hơn số trận mà đội A thắng là 7 trận và số trận mà đội B thua nhiều hơn số trận mà đội A
thua là 7 trận. Hỏi đội A đã chơi bao nhiêu trận? 
(Teams A and B are playing in a basketball league where each game results in a win for one
team and a loss for the other team. Team A has won 2/3 of its games and team B has
won 5/8 of its games. Also, team B has won 7 more games and lost 7 more games than
team A 
How many games has team A played?)

A. 21

B. 48

C. 42

D. 27

E. 63

Hình dưới đây là bản đồ của 12 thành phố và 17 con đường nối từng cặp thành phố. Paula
muốn đi từ thành phố A tới thành phố L qua đúng 13 con đường sao cho không có con
đường nào đi quá một lần. Bạn ấy có thể đi qua một thành phố nhiều hơn 1 lần. Hỏi Paula
có bao nhiêu cách đi thỏa mãn khác nhau? 
(The figure below is a map showing 12 cities and 17 roads connecting certain pairs of cities.
Paula wishes to travel along exactly 13 of those roads, starting at city A and ending at
city L without traveling along any portion of a road more than once. (Paula is allowed to visit
a city more than once.) How many different routes can Paula take?) 

A. 0

B. 1

C. 4

D. 3

E. 2

Giá trị của biểu thức dưới đây là bao nhiêu?   
(What is the value of  ?)

A. 0

B. 52

C. 57

D. 50

E. 54

Tính tổng các giá trị có thể có của k sao cho hai đa thức  và  
có một nghiệm chung? 
(What is the sum of all possible values of k for which the polynomials    and  

  have a root in common?)

A. 5
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Câu 15.
#580038

Câu 16.
#580027

Câu 17.
#580025

Câu 18.
#580034

B. 6

C. 4

D. 10

E. 3

Trong một chiếc đầm kì diệu, có hai loài lưỡng cư biết nói, đó là cóc – những bạn nhỏ luôn
nói đúng, và ếch – những bạn nhỏ luôn nói sai. Bốn bạn lưỡng cư Brian, Chris, LeRoy và
Mike cùng sống chung tại đầm. Các bạn nói những câu sau:
Brian: “Mike và tớ khác loài”.

Chris: “LeRoy là ếch”.

LeRoy: “Chris là ếch”.

Mike: “Trong số bốn bọn mình có ít nhất hai bạn là cóc”.

Hỏi có bao nhiêu bạn là ếch trong số 4 bạn này?

(In a magical swamp there are two species of talking amphibians: toads, whose statements
are always true, and frogs, whose statements are always false. Four amphibians, Brian,
Chris, LeRoy, and Mike live together in the swamp, and they make the following statements: 
Brian: "Mike and I are different species." 
Chris: "LeRoy is a frog." 
LeRoy: "Chris is a frog." 
Mike: "Of the four of us, at least two are toads." 
How many of these amphibians are frogs?)

A. 0

B. 4

C. 3

D. 2

E. 1

Cho dãy số  biết  và  với  . Hỏi
bộ ba số ( ) có tính chẵn lẻ như thế nào? Biết rằng E biểu diễn cho số
chẵn, O biểu diễn cho số lẻ. 
(A sequence of numbers is defined by    and  

 ,   . What are the parities (evenness or oddness) of the triple of
numbers ( ), where E denotes even and O denotes odd?)

A. (O,O,O)

B. (O,O,E)

C. (O,E,O)

D. (E,E,O)

E. (E,O,E)

Jerry và Silvia muốn đi từ góc Tây Nam tới góc Đông Bắc của một cánh đồng hình vuông.
Jerry bắt đầu đi về phía Đông sau đó theo hướng Bắc để tới đích trong khi Silvia đi chéo
theo hướng Đông Bắc để tới đích. Hỏi giá trị nào dưới đây gần đúng với giá trị mà quãng
đường Silvia ngắn hơn so với quãng đường của Jerry? 
(Jerry and Silvia wanted to go from the southwest corner of a square field to the northeast
corner. Jerry walked due east and then due north to reach the goal, but Silvia headed
northeast and reached the goal walking in a straight line. Which of the following is closest to
how much shorter Silvia's trip was, compared to Jerry's trip?)

A. 50%

B. 60%

C. 40%

D. 30%

E. 70%

Ba phần tư hình tròn đường kính 4 inch có thể được cuộn thành một hình nón tròn thẳng
bằng cách gắn hai bán kính với nhau. Hỏi thể tích hình nón là bao nhiêu inch ? 
(A three-quarter sector of a circle of radius 4 inches together with its interior can be rolled up

3
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Câu 19.
#580047

Câu 20.
#580044

to form the lateral surface area of a right circular cone by taping together along the two radii
shown. What is the volume of the cone in cubic inches?) 

A.

B.

C.

D.

E.

Trên đoạn thẳng AD lấy hai điểm B và C sao cho AB = BC = CD = 2 như hình dưới đây. Ba
nửa đường tròn AEB, BFC và CGD có bán kính bằng 1 nằm trên cùng một nửa mặt phẳng
có bờ là đường thẳng AD với các đường kính nằm trên đoạn thẳng AD 
Ba nửa đường tròn tiếp xúc với đường EG lần lượt tại E, F và G. 
Vẽ một đường tròn tâm F, bán kính 2. Phần diện tích nằm bên trong hình tròn nhưng nằm
ngoài các nửa đường tròn được tô xám có thể được biểu diễn dưới dạng sau: 

 

Với a, b, c và d là các số nguyên dương và a, b là các số nguyên tố cùng nhau. 
Hỏi tổng a + b + c + d có giá trị bằng bao nhiêu?
(As shown in the figure, line segment AD is trisected by points B and C so that
AB=BC=CD=2 Three semicircles of radius  AEB, BFC and CGD have their diameters on
AD and are tangent to line EG at E,F and G respectively. A circle of radius 2 has its center
on F The area of the region inside the circle but outside the three semicircles, shaded in the
figure, can be expressed in the form 

where a,b,c and d are positive integers and a and b are relatively prime.

What is a+b+c+d?)
 

A. 15

B. 14

C. 16

D. 17

E. 13

Trong hình vuông ABCD, điểm E và điểm H lần lượt nằm trên cạnh  và  sao cho AE
= AH. Điểm F và điểm G lần lượt nằm trên cạnh  và  ; điểm I và điểm J nằm trên
cạnh  sao cho  và  . Như hình dưới đây, tam giác AEH, tứ giác
BFIE, tứ giác DHJG và ngũ giác FCGJI có cùng diện tích bằng 1 đơn vị. Tính giá trị của
FI ? 
(In square ABCD, points E and H lie on AB and DA, respectively, so
that AE=AH. Points F and G lie on BC and CD, respectively, and points I and J lie on EH so
that    and   . See the figure below.

2
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Câu 21.
#580045

Câu 22.
#580046

Câu 23.
#580048

Triangle AEH, quadrilateral BFIE, quadrilateral DHJG, and pentagon FCGJI each has
area 1. What is FI ?) 2

A.

B.

C.

D.

E.

Nghiệm của phương trình  , với x là một số thực dương khác  và  , có

thể biểu diễn được dưới dạng  , trong đó p và q là hai số nguyên dương nguyên tố cùng

nhau. Giá trị của p + q là bao nhiêu? 
(The solution to the equation   , where  is a positive real number other

than 1/3 or 1/2, can be written as p/q where p and q are relatively prime positive integers.
What is p + q?)

A. 13

B. 35

C. 31

D. 17

E. 5

Một quả bóng đỏ và một quả bóng xanh được ném ngẫu nhiên và độc lập vào các hộp
được đánh số nguyên dương sao cho xác suất để bóng rơi vào hộp đánh số k là 2  với k =
1, 2, 3,… Hỏi xác suất để quả bóng đỏ được ném vào hộp được đánh số cao hơn quả bóng
xanh là bao nhiêu? 
(A red ball and a green ball are randomly and independently tossed into bins numbered with
positive integers so that for each ball, the probability that it is tossed into bin k is 2  for k =
1, 2, 3,… What is the probability that the red ball is tossed into a higher-numbered bin than
the green ball?)

-k

-k

A.

B.

C.

D.

E.

Một con bọ di chuyển từ A đến B dọc theo các cạnh của hình lục giác như hình bên dưới.
Các đoạn được đánh dấu bằng mũi tên chỉ có thể được di chuyển theo hướng mũi tên và
con bọ này không bao giờ di chuyển cùng một đoạn thẳng nhiều hơn một lần. Hỏi có thể có
bao nhiêu đường đi khác nhau? 
(A bug travels from A to B along the segments in the hexagonal lattice pictured below. The
segments marked with an arrow can be traveled only in the direction of the arrow, and the
bug never travels the same segment more than once. How many different paths are there?) 
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Câu 24.
#580042

Câu 25.
#580888

A. 2384

B. 2400

C. 2112

D. 2368

E. 2304

Đa thức nào dưới đây có nghiệm thực lớn nhất? 
(Which of the following polynomials has the greatest real root?)

A.

B.

C.

D.

E.

Có bao nhiêu cách tách số 2022 thành tổng của bội của 3 và bội của 2 (Ví dụ:
2022=2.1011+3.0 hoặc 2022=2.714+3.198 là hai cách viết phù hợp) 
(How many ways are there to write 2022 as the sum of twos and threes, ignoring order?
(For example, 2022=2.1011+3.0 and 2022=2.714+3.198 are two such ways.))

A. 336

B. 337

C. 338

D. 339

E. 340
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