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KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1. SỐ

HỌC

1.1. Quan hệ chia hết và đồng dư.
1) Phép chia có dư, thuật toán Euclid, hệ thức Bezout.
2) Định lý cơ bản của số học.
3) Đồng dư, Định lý Fermat nhỏ, Định lý Euler, Định lý Wilson.
4) Định lý thặng dư Trung Hoa.
5) Khái niệm cấp modulo một số nguyên.
1.2. Số hữu tỷ, số thực, xấp xỉ.
1) Số thập phân vô hạn tuần hoàn và không tuần hoàn.
2) Biểu diễn n-phân.
3) Số đại số.
4) Phân số liên tục.
1.3. Phương trình nghiệm nguyên.
1) Phương trình và hệ phương trình bậc nhất.
2) Một số phương trình bậc hai: phương trình Pythagoras, phương trình Pell-Fermat.
2. ĐẠI

SỐ

2.1. Đa thức bất khả quy, phân tích một đa thức với hệ số nguyên và hữu tỉ.
1) Phân tích ra nhân tử bất khả quy các đa thức với hệ số nguyên và hữu tỉ: Bổ đề Gauss.
2) Tiêu chuẩn bất khả quy Eisenstein.
2.2. Xác định một đa thức bởi giá trị tại một số điểm.
1) Công thức nội suy Lagrange.
2) Công thức nội suy Newton.
3) Sai phân của đa thức.
2.3. Quan hệ giữa nghiệm và hệ số của đa thức.
1) Công thức Viete và ứng dụng.
2) Đa thức đối xứng, hệ thức Newton.
2.4. Số phức.
1) Các khái niệm cơ bản về số phức.
2) Định lý cơ bản của đại số.
3) Ứng dụng của số phức trong hình học phẳng.
2.5. Bất đẳng thức. Các ý tưởng và công cụ cơ bản cho bài toán bất đẳng thức.
1) Bất đẳng thức Bernoulli.
2) Bất đẳng thức trung bình cộng-trung bình nhân (bất đẳng thức Cauchy).
3) Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.
4) Bất đẳng thức tái sắp xếp (bất đẳng thức Chebyshev).
5) Bất đẳng thức cảm sinh từ các hàm lồi (bất đẳng thức Jensen).
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2.6. Dãy số.
1) Dãy truy hồi.
2) Dãy truy hồi tuyến tính: đa thức đặc trưng và công thức của số hạng tổng quát.
3) Hàm sinh của một dãy số.
3. TỔ

HỢP

3.1. Một số nguyên lý cơ bản trong suy luận tổ hợp.
1) Nguyên lý quy nạp.
2) Nguyên lý Dirichlet.
3) Nguyên lý cực hạn.
3.2. Tổ hợp đếm.
1) Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp.
2) Các kỹ thuật đếm cơ bản: quy tắc cộng, quy tắc nhân, nguyên lý bao hàm và loại trừ.
3) Một số phương pháp nâng cao: đếm bằng phương pháp quy nạp, bằng song ánh, đếm bằng
hai cách.
4) Ứng dụng của hàm sinh.
3.3. Lý thuyết đồ thị.
1) Khái niệm cơ bản trong lý thuyết đồ thị: đồ thị đơn, đồ thị vô hướng, có hướng, cạnh, đỉnh,
bậc, tính liên thông, đồ thị đầy đủ, đồ thị hai phần.
2) Đường đi trên đồ thị.
3) Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton.
4) Đồ thị phẳng, Định lý Euler.
4. GIẢI

TÍCH

4.1. Dãy số thực.
1) Dãy hội tụ và dãy phân kỳ, giới hạn.
2) Quan hệ giữa sự hội tụ của một dãy và các dãy con.
3) Chuỗi số và các tiêu chuẩn hội tụ.
4.2. Hàm số một biến thực.
1)
2)
3)
4)

Hàm đồng biến, nghịch biến.
Đạo hàm của hàm số.
Hàm liên tục, hàm khả vi, hàm lồi.
Một số định lý cơ sở của giải tích: Định lý giá trị trung gian, Định lý Rolle, Định lý giá trị
trung bình.
5) Khai triển Taylor.
6) Cực trị của hàm số.
4.3. Tích phân.
1)
2)
3)
4)

Khái niệm tích phân và nguyên hàm.
Tích phân một số hàm đơn giản.
Tích phân xác định, công thức Newton-Leibniz.
Ứng dụng của tích phân trong việc tính diện tích và thể tích.
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